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Sou um homem branco, de 42 anos, filho de migrantes: uma nordestina e um caipira 

paulista. Esse fato despertou em mim, desde a infância, um sentimento de proximidade e 

carinho com essas pessoas que deixam o conforto de suas comunidades, bairros e cidades em 

busca de uma vida melhor e enfrentam dificuldades em suas novas moradas, tais como: o 

preconceito, as privações materiais e as diferenças culturais.  

Também sou médico de família e comunidade (MFC), formado por uma faculdade 

pública (Faculdade de Medicina de Marília) na qual os estudantes são inseridos, desde o início 

do curso, no Sistema Único de Saúde (SUS). Atualmente, trabalho com a formação de MFC no 

município de São Bernardo do Campo, estado de São Paulo. Já trabalhei também, como MFC, 

no interior do estado de São Paulo e no extremo norte do município de São Paulo, 

contabilizando, neste momento, 11 anos de trabalho na atenção primária em saúde (APS) do 

SUS, além de toda formação acadêmica. 

Esses fatores tornaram meu olhar mais sensível quando comecei a me deparar com 

imigrantes de diversas nacionalidades, já no meu primeiro trabalho na APS do SUS em Perus, 

um bairro no extremo norte do município de São Paulo. Havia um grupo de imigrantes que 

chamou mais minha atenção, pois falavam uma língua muito diferente do que eu conhecia e 

apresentavam mais dificuldades que outros: os haitianos.  

Eu sempre notava o meu despreparo para seu atendimento e me incomodava que outros 

profissionais tinham a mesma dificuldade. Percebia a falta preparo dos serviços de saúde para 

cuidar dessa população. Ano após ano, via essas pessoas imigrantes apresentando dificuldades, 

enfrentando agravos de saúde sem cuidado adequado e sofrendo com desfechos desfavoráveis. 

Essas histórias de lacunas no cuidado eram recorrentes até que um determinado dia 

tive contato com a situação que mais me incomodou: uma jovem gestante haitiana que havia 

perdido seu bebê.  

O meu desconforto não foi somente por ser mais uma mulher haitiana perdendo seu 

filho ou ver que o caminho do cuidado dessa mulher no sistema de saúde havia sido muito 

malconduzido. Eu sentia que houve uma dificuldade muito grande dessa mulher em buscar seu 

cuidado no SUS. 



 

As circunstâncias envolvendo a história dessa mulher e sua perda se somou à sensação 

de que eu estava completamente despreparado para ampará-la, em uma situação tão complexa. 

Fiz um péssimo atendimento e, claramente, não a amparei, nem atendi ao que ela precisava. 

Tive muita dificuldade para compreender até mesmo se ela queria um acompanhante na sala e 

que tipo de cuidado ela desejava e necessitava. 

Esse evento foi um disparador para este estudo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RESUMO 

Introdução. A partir de 2010, após um grande terremoto ocorrido no Haiti, o Brasil passou a 

atrair número crescente de imigrantes dessa nacionalidade, sendo que parcela significativa vive 

no estado de São Paulo, concentrando-se na capital. Esses imigrantes, além de enfrentarem 

dificuldades no processo migratório, vêm vivenciando situações de desigualdade de renda e de 

acesso a serviços de saúde. Nesse contexto, avaliou-se ser relevante a realização de um estudo 

com imigrantes haitianos no município de São Paulo. Objetivo. Analisar estratégias e caminhos 

construídos por imigrantes haitianos no cuidado de sua saúde. Métodos. Foi realizado um 

estudo qualitativo utilizando-se a técnica de entrevistas em profundidade por meio da 

abordagem da história de vida focal, com quatro imigrantes haitianos maiores de 18 anos, de 

ambos os sexos, que compreendiam a língua portuguesa ou apresentavam um intérprete da 

comunidade e residam no município de São Paulo (SP). Os sujeitos do estudo foram 

selecionados na comunidade de haitianos do município, em amostra por conveniência do 

pesquisador e com apoio de um informante chave dessa comunidade. As entrevistas foram 

transcritas e, com base nelas e no diário de campo, foram elaboradas narrativas das histórias de 

cada um dos sujeitos do estudo. A análise do material utilizou a técnica de análise de conteúdo, 

na modalidade temática. Resultados e Discussão. Foi identificado que os imigrantes que 

participaram do estudo utilizam distintas estratégias para construir seus caminhos de cuidado 

que foram categorizadas em dois grandes temas: caminhos percorridos fora do sistema oficial 

de saúde; e caminhos percorridos em serviços de saúde do sistema oficial. A religiosidade e o 

uso de chás destacaram-se entre as estratégias mais frequentemente utilizadas, desde quando 

viviam no Haiti. No Brasil, além dessas estratégias, os serviços de saúde, principalmente 

aqueles vinculados ao SUS, passaram a compor seus itinerários terapêuticos. Apesar de 

avaliarem positivamente o cuidado recebido, identificaram dificuldades de acesso relacionadas 

à comunicação. Consideração Final. Os achados deste estudo sugerem a necessidade de maior 

investimento da gestão do SUS em reorientar ações e implementar processos de educação 

permanente visando a qualificar as equipes para o cuidado em saúde em contexto intercultural.  

 

 

 

 

 

 

 

Palavras chaves: Cuidado em Saúde; Imigrantes Haitianos; Atenção Primária à Saúde; Sistema 
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ABSTRACT 

Introduction. From 2010, after a major earthquake in Haiti, Brazil began to attract a growing 

number of immigrants of this nationality, with a significant portion living in the state of São 

Paulo, concentrated in the capital. These immigrants, in addition to facing difficulties in the 

migration process, have been experiencing situations of income inequality and access to health 

services. In this context, it was considered relevant to carry out a study with Haitian immigrants 

in the city of São Paulo. Objective. To analyze strategies and paths constructed by Haitian 

immigrants in their health care. Methods. A qualitative study was carried out using the 

technique of in-depth interviews through the approach of the focal life history, with four Haitian 

immigrants over 18 years of age, of both sexes, who understood the Portuguese language or 

represented an interpreter of the community and residents in the city of São Paulo (SP). The 

study subjects were selected from the community of Haitians in the municipality, in a sample 

for convenience of the researcher and with the support of a key informant of this community. 

The interviews were transcribed and, based on them and on the field diary, narratives of the 

stories of each of the study subjects were elaborated. The analysis of the material used the 

technique of content analysis, in the thematic modality. Results and Discussion. It was 

identified that the immigrants who participated in the study use different strategies to build their 

care paths, which were categorized into two major themes: paths taken outside the official 

health system; and paths taken in health services of the official system. Religiosity and the use 

of teas stood out among the most frequently used strategies since they lived in Haiti. In Brazil, 

in addition to these strategies, health services, especially those linked to the SUS, started to 

compose their therapeutic itineraries. Despite positively evaluating the care received, they 

identified access difficulties related to communication. Final Consideration. The findings of 

this study suggest the need for greater investment by SUS management in reorienting actions 

and implementing continuing education processes aimed at qualifying teams for health care in 

an intercultural context.  
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Imigração: contextualizando o tema 

Em 2019, havia cerca de 272 milhões de pessoas vivendo fora de seus países de origem 

Vale destacar que houve um aumento do número de pessoas vivendo nessa condição no século 

XXI; de 173 milhões, em 2000, para cerca de 220 milhões, em 2010. Isso representava 2,8% 

da população mundial em 2000, 3,2% em 2010, e cerca de 3,5% em 2019 (INTERNATIONAL 

ORGANIZATION OF MIGRATION, 2020).  

Há uma série de motivos que levam as pessoas a viverem fora de seus países de origem. 

Problemas políticos, sociais, étnicos e ambientais são fatores importantes que geram a migração 

internacional. Neste século, o efeito da globalização e a massificação dos meios de 

comunicação, também, contribuem com o aumento do processo de migração entre países, por 

despertar o desejo no imigrante de conquistar condições materiais melhores do que aquelas em 

seu país de origem (SOUZA e BORTOLOTTO, 2016). 

Na década de 2010, a mudança do perfil migratório mundial estava relacionada ao 

aumento da chamada migração forçada, que é aquela motivada por situações como a 

perseguição a grupos populacionais e os grandes desastres naturais (VENTURA e YUJRA, 

2019). Por exemplo, eventos como o terremoto no Haiti e os conflitos armados na Síria e nas 

repúblicas Sub-Saarianas produziram migrações forçadas e colaboraram para a mudança no 

perfil da migração (INTERNATIONAL ORGANIZATION OF MIGRATION, 2020).  

 

1.2 Imigração no Brasil: aspectos históricos  

A partir do século XVI, o povoamento do Brasil tem tido forte influência de processos 

de imigração, com destaque para a chegada dos primeiros colonos portugueses (GOMES, 

2019).  

Até a primeira metade do século XIX, além de colonos e funcionários da coroa 

portuguesa, o Brasil recebeu um número estimado de cerca de 5 milhões de pessoas pretas 

escravizadas na África e trazidas para o trabalho forçado (GOMES, 2019). Nesse período, o 

país recebeu, ainda, pessoas de outras nacionalidades, em menor número, que participaram do 

processo de colonização do território brasileiro (IOTTI, 2010). 
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No período entre 1822 e o fim do século XIX, foi iniciado um movimento de abertura 

da imigração para outras nacionalidades europeias, como italianos (São Paulo e região Sul), 

alemães (Santa Catarina e Rio Grande do Sul) e suíços (Rio de Janeiro). Esse movimento foi 

mais forte no Segundo Reinado, tendo havido momentos ativos de incentivo estatal, tanto da 

Coroa, quanto das províncias. Essas pessoas chegaram tanto para a substituição do trabalho 

escravo na lavoura, quanto para a colonização do país e o trabalho no comércio e indústria 

(IOTTI, 2010). Havia também um desejo, por parte do governo no período, de realizar o 

“branqueamento” da população (GRANADA et al., 2017). 

A política migratória brasileira prosseguiu no século XX de maneira que ora 

apresentava abertura para diversas nacionalidades, ora era restritiva e até seguia os princípios 

da eugenia (DEBASTIANI, 2018). Houve momentos em que os posicionamentos do Brasil em 

relação aos conflitos armados influíram diretamente na política migratória, chegando a existir 

no governo Vargas imigrantes indesejados para o país (DEBASTIANI, 2018; GERALDO, 

2009). 

No período da ditadura militar (1964-1985), o Estado brasileiro passou a considerar os 

imigrantes como um perigo potencial para a soberania nacional, o que se refletiu nos textos 

legais, com destaque para a lei que regulamentava a imigração no país, o Estatuto do 

Estrangeiro (BRASIL, 1980). Nessa lei, destacam-se os trechos em que se estabelecia a 

proibição do imigrante exercer atividades de natureza política, de ser representante de 

sindicatos ou associações e, ainda, aqueles nos quais foram estabelecidos critérios vagos e 

amplos para a sua expulsão, como atentar contra a moralidade e a tranquilidade pública. Ventura 

e Yujra (2019) classificam o Estatuto do estrangeiro como um “entulho autoritário” devido ao 

número de restrições que impunham aos imigrantes dificultando até mesmo os processos de 

regularização. 

Após o fim da ditadura militar, o Brasil mudou, paulatinamente, sua legislação sobre 

os estrangeiros, que passaram a ser considerados pessoas que devem ter seus direitos 

assegurados e não mais inimigos em potencial (VENTURA e YUJRA, 2019). Essa concepção 

permeou o processo constituinte e foi incorporada na Constituição Federal de 1988, também 

denominada Constituição Cidadã, que assegurou direitos sociais para o povo brasileiro e para 

os estrangeiros residentes no país (BRASIL, 1988).  

“Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união 

indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-

se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: 
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(...) 

III - a dignidade da pessoa humana 

(..) 

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 [grifos do autor] 

(...) 

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o 

trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência 

social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos 

desamparados, na forma desta Constituição. (BRASIL, 1988). 

A política migratória foi, lentamente, acompanhando os avanços da Constituição de 

1988 sendo que, após quase 30 anos, houve a revogação do já ultrapassado Estatuto do 

estrangeiro e a aprovação da nova lei de imigração, a lei federal n°13.445 (BRASIL, 2017). 

Destaca-se que, seu artigo oitavo garante o “acesso a serviços públicos de saúde e de assistência 

social e à previdência social, nos termos da lei, sem discriminação em razão da nacionalidade 

e da condição migratória”, assim como “repúdio e prevenção à xenofobia, ao racismo e a 

quaisquer formas de discriminação iniciais” (BRASIL, 2017; grifos nossos). 

No século XXI, houve uma mudança importante no perfil dos imigrantes que chegaram 

ao Brasil. Atualmente, o predomínio passou a ser de imigrantes provenientes da América 

Latina, com destaque para bolivianos, haitianos e venezuelanos (CAVALCANTI et al., 2019; 

VENTURA e YUJRA, 2019), sendo que as duas últimas nacionalidades apresentaram 

crescimento expressivo a partir de 2010 (UEBEL, 2016). Estima-se que há cerca de 1,3 milhão 

de imigrantes residentes de maneira permanente no país (CAVALCANTI et al., 2019). 

Os imigrantes venezuelanos vêm deixando seu país devido à grave crise econômica, 

com repercussões sociais e políticas. O estado de Roraima, que possui cerca de 576 mil 

habitantes, recebeu, ainda que só de passagem, mais de 176 mil venezuelanos; e destes, mais 

de 80 mil optaram por ficar no Brasil, com posterior interiorização (DEL VECHIO e 

ALMEIDA, 2018). 

Outro grupo de imigrantes que se destacou, com importante crescimento na década de 

2010, foi o dos haitianos. A partir de 2004, o Brasil estreitou relações com o Haiti, quando 

passou a integrar a Missão das Nações Unidas para a Estabilização do Haiti (MINUSTAH). 

Essa missão foi liderada pelo Brasil, gerando laços de cooperação, o que teria propiciado uma 

maior imigração haitiana para este país (SOUZA e BORTOLOTTO, 2016). Esse fluxo 
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migratório aumentou após o forte terremoto ocorrido no Haiti em 2010, que provocou a 

destruição de parte do país, a morte de mais de 300 mil pessoas e uma grave crise econômica e 

social (FARIA e FERNANDES, 2016; VENTURA e YUJRA, 2019). 

Além das mudanças relacionadas às leis nacionais e aos países de origem dos 

imigrantes, houve importante variação na distribuição desse grupo populacional dentro do 

território brasileiro, com uma maior concentração no estado de São Paulo (UEBEL, 2016; 

VENTURA e YUJRA, 2019). Neste século, o estado de São Paulo, em função da sua economia, 

tem atraído um número crescente de imigrantes de diversas nacionalidades (NEPO-UNICAMP, 

2017). Importante considerar que somente o município de São Paulo concentra 32% dos 

imigrantes residentes no país (VENTURA e YUJRA, 2019). A imigração dos haitianos ilustra 

bem esse fato, com grande aumento dos registros de sua entrada no estado: 40 haitianos 

registrados em 2010; e 11.516 registrados em 2016 (NEPO-UNICAMP, 2017). 

 

1.3 Imigrantes e o direito à saúde  

Desde meados do século XX, após o término da 2ª Guerra Mundial, o direito à saúde 

passou a ser considerado como um Direito Humano fundamental, que deveria ser garantido e 

respeitado independentemente da nacionalidade do indivíduo (ONU, 1948). O Brasil só 

incorporou a garantia desse direito em sua Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988). Já, 

a extensão desse direito social às pessoas imigrantes só foi regulamentada, na forma de lei 

infraconstitucional, quase 30 anos após a publicação dessa Carta Magna, por meio da Lei de 

Migração (BRASIL, 2017). 

No Brasil, o direito à saúde é garantido por meio do Sistema Único de Saúde (SUS). 

O SUS é o conjunto de ações e serviços de saúde garantidos pelo Estado brasileiro e 

implementados por seus diversos entes federais, municipais e estaduais, de forma direta ou 

indireta (BRASIL, 1990). O SUS tem como um de seus princípios a universalidade, que reforça 

o direito à saúde a todos os cidadãos que vivem neste país, sem qualquer tipo de discriminação 

ou de exclusão (PAIM, 2015). 

É essa universalidade do SUS que possibilita que os imigrantes não deixem de ser 

assistidos, no território brasileiro, em suas necessidades de saúde. Nos municípios de Pacaraima 

e Boa Vista, que são pontos de entrada e saída entre a Venezuela e o Brasil, 77% dos imigrantes 

acessaram os serviços de saúde fornecidos pelo SUS (JUBILUT e FERNANDES, 2018). 
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É importante considerar que os imigrantes geralmente apresentam dificuldades no 

acesso aos serviços de saúde, mesmo em países com sistemas nacionais de saúde bem 

organizados e de caráter universal. 

No Canadá, foram evidenciadas barreiras relacionadas ao idioma, cultura e fatores 

econômicos (WOODGATE et al., 2017). Na província de Manitoba, os imigrantes com menos 

de 10 anos de residência no local apresentaram menor acesso a médico de família ou às clínicas 

de cuidados primários quando comparados com os nativos ou imigrantes com mais de 10 anos 

de residência (DEGELMAN e HERMAN, 2016). 

Na Espanha, constatou-se que os imigrantes utilizaram mais serviços de emergência 

hospitalar do que serviços ambulatoriais de especialidades médicas (LLOP-GIRONES et al., 

2014), podendo indicar a dificuldade de acesso aos serviços de saúde que realizam um cuidado 

mais longitudinal.  

É importante registrar que há, também, o fenômeno de imigrantes sem documentos, o 

que pode dificultar, ou até mesmo impedir, seu acesso aos serviços de saúde e a outros direitos 

fundamentais (TEREZA et al., 2017). Essa dificuldade se torna ainda maior devido ao fato que, 

muitas vezes, essas pessoas deixam de procurar a assistência médica por medo de deportação. 

Nos Estados Unidos da América do Norte, a prefeitura de Nova Iorque lançou uma campanha 

que incentivava os imigrantes a procurarem os serviços de saúde em caso de necessidade, 

independentemente de sua situação migratória. Essa campanha foi implementada devido à 

percepção, pelas autoridades sanitárias, da baixa procura por parte desse grupo populacional 

pelos serviços de saúde (VENTURA e YUJRA, 2019). 

É importante considerar que pessoas que atravessam as fronteiras de seus países, em 

busca de melhores condições de vida, o fazem muitas vezes em condições adversas. Essas 

condições podem ser devidas à situação de seus países de origem, às condições de travessia e 

às condições de adversidade e vulnerabilidades sociais e econômicas a que ficam expostos nos 

países onde se encontram. Essas situações influem diretamente nas condições de saúde dessas 

pessoas, com destaque para maior incidência de subnutrição, doenças infecciosas, doenças 

laborais e transtornos de saúde mental (VENTURA e YUJRA, 2019; SANTOS, 2015). 
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1.4 Imigração haitiana no Brasil 

Os haitianos têm histórico de verdadeiras diásporas nos últimos dois séculos, 

constituindo-se num país de emigrantes. No século XX, houve duas diásporas: a primeira 

devido à ocupação dos Estados Unidos da América ao país, entre 1915-1935; e a segunda 

durante a ditadura da família Duvallier, entre 1965 e 1985 (FARIA e FERNANDES, 2016). 

Em 2004, o Haiti sofreu uma intervenção da ONU, com uma missão de paz, devido à 

grave instabilidade gerada após um golpe de Estado. Essa intervenção foi liderada pelo Brasil, 

criando laços de cooperação entre os dois países, contribuindo para o aumento do movimento 

migratório do Haiti para o Brasil (VENTURA e YUJRA, 2019; FARIA e FERNANDES, 2016). 

Após o terremoto de 2010 e a consequente destruição da infraestrutura e serviços do país, foi 

iniciada a terceira diáspora dos haitianos. O Brasil, devido ao estreitamento de relações com 

Haiti, foi um importante destino de migração. 

Essa terceira diáspora se deu inicialmente de maneira precária e desordenada. Apesar 

dos laços de cooperação entre Brasil e Haiti, a liberação de vistos pela embaixada brasileira em 

Porto Príncipe foi muito lenta, principalmente entre 2010 e 2015, resultando em rotas ilegais e 

perigosas (BAENINGER e PERES, 2017). Muitos haitianos gastaram suas economias no 

pagamento de “coiotes” (pessoas que auxiliam essa travessia ilegal) para conseguir chegar ao 

Brasil através do Acre (UEBEL, 2016; VENTURA e YUJRA, 2019). Além de caminhos 

precários, a chegada também se deu em condições difíceis, incluindo abrigos superlotados e em 

condições sanitárias degradantes (VENTURA e YUJRA, 2019). 

A permanência desses imigrantes também não é isenta de dificuldades. Mesmo após a 

entrada em difíceis condições, os haitianos apresentam o pior salário médio entre todos os 

imigrantes no primeiro registro de trabalho (CAVALCANTI et al., 2019).  

Outro dado que ilustra a precariedade dessas pessoas é a diferença entre o número de 

haitianos que vivem no município de São Paulo e o número dos que possuem cadastro do SUS. 

Somente o município São Paulo concentra 32% dos imigrantes do país e os haitianos 

correspondem à nona nacionalidade mais presente no município (3,1% dos imigrantes da 

cidade). Porém, nota-se que os haitianos não se encontram nem mesmo entre as quinze 

nacionalidades com mais cadastros no Cartão Nacional de Saúde (CNS) no município 

(VENTURA e YUJRA, 2019).  
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1.5 Justificativas para o estudo 

Há alguns estudos que buscaram conhecer e discutir a situação de imigrantes de 

diversas nacionalidades que vivem no Brasil e as implicações do contexto em que vivem para 

sua saúde.  

Ventura e Yujra (2019) discutem o aumento do deslocamento forçado e as dificuldades 

que os imigrantes de diversas nacionalidades enfrentam no Brasil para garantir o direito à saúde. 

As autoras relatam, ainda, algumas experiências que o SUS do município de São Paulo adotou 

para buscar resolver essas dificuldades.  

Haydu (2017), em estudo realizado com refugiados congoleses, organizou e descreveu 

seus itinerários terapêuticos, identificando distintas estratégias utilizadas para solução de seus 

problemas de saúde, incluindo o uso de serviços do SUS. Há um destaque para o modo como o 

grupo experimentou o adoecimento mental e como, ou porque, essa situação não era 

considerada, por esses sujeitos, como um problema a ser tratado nos serviços do sistema de 

saúde.  

Destaca-se, ainda, outro estudo que analisou o uso de serviços de saúde por parte dos 

imigrantes haitianos nas cidades de Cuiabá e Várzea Grande (ALVES et al., 2019). Os autores 

evidenciaram que os imigrantes eram assistidos segundo os preceitos da Constituição Federal, 

com uso mais frequente de serviços da APS e de emergências do SUS. Porém, algumas 

desigualdades de acesso foram detectadas, como o maior uso dos serviços de saúde por parte 

de imigrantes que falavam a língua portuguesa e que moravam há mais tempo no país. Foi 

constatado, também, um uso maior de serviços de saúde do SUS por haitianos que tinham maior 

renda em relação aos de menor renda (ALVES et al., 2019). 

Ventura e Yujra (2019), ao analisar a saúde dos imigrantes haitianos que residem no 

município de São Paulo, detectaram desigualdade em relação ao uso dos serviços do SUS entre 

essa população e os demais imigrantes.  Mostram que os haitianos, apesar de representarem a 

nona nacionalidade mais numerosa entre os imigrantes paulistanos, não estão nem entre as 15 

nacionalidades com cadastros no SUS desse município. Segundo essas autoras, fatores culturais 

podem contribuir para as variações das taxas observadas. No Haiti o “vodu” é uma religião com 

grande número de adeptos e nela as agulhas têm um importante papel em seus rituais, o que 

cria resistência para uso de agulhas para uso biomédico, como vacinas e medicações 

(VENTURA e YUJRA, 2019). Ainda os fatores estruturais do país de origem podem piorar a 

adesão, como a dificuldade, por parte dos haitianos em aceitarem a universalidade do SUS, pois 
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não há nada semelhante no Haiti, gerando desconfiança e piora de adesão (GRANADA et al., 

2017).  

Em duas cidades do interior do Rio Grande do Sul, Lajeado e Encantado, os haitianos 

enfrentam muitas dificuldades, que envolvem a baixa remuneração e qualificação, laços frágeis 

na comunidade e dificuldades no acolhimento na comunidade e também no ambiente de 

trabalho (GRANADA e DETONI, 2018). Nestas cidades há também questões de gênero em 

relação às imigrantes do Haiti, que sofrem dificuldades para realizar o acompanhamento da 

gestação. Nas duas cidades a Estratégia Saúde da Família (ESF) teve papel fundamental no 

cuidado em saúde dos haitianos, principalmente nas questões no cuidado de saúde da mulher 

(GRANADA e DETONI, 2018). 

Em outros estudos, mostram-se que os imigrantes haitianos sofrem desigualdades no 

acesso aos serviços de saúde em relação aos habitantes locais já no momento do cadastramento 

nos serviços de saúde. Na cidade de Chapecó, Santa Catarina, ocorre cadastramento deficiente 

dos imigrantes haitianos (RISSON et al., 2018). Tal fato está relacionado a fatores raciais, 

culturais (especialmente idioma) e econômicos (mudanças de domicílio constantes relacionadas 

aos elevados custos de moradia. Os imigrantes ainda sofrem preconceito por parte da população 

e usuários, que ignoram o princípio da universalidade no SUS (BRASIL, 1988) e julgam que 

os serviços de saúde não devem ser estendidos aos estrangeiros (RISSON et al., 2018). 

As dificuldades no cuidado à saúde e condições de vida também estão presentes em 

outros municípios em outras regiões do Brasil. Em pesquisas realizadas no estado do Amazonas 

os imigrantes haitianos sofrem com más condições sanitárias de acolhimento, especialmente 

em Tabatinga, cidade fronteira com a Colômbia (SANTOS, 2016). Os imigrantes do Haiti ainda 

sofrem grande preconceito por parte da população e autoridades amazonenses pelo suposto 

medo de que os imigrantes possam trazer doenças e pelo receio de essas pessoas onerem o 

sistema de Saúde (SANTOS, 2016; GRANADA et al., 2017). 

Nesse contexto, considerando o grande número de imigrantes do Haiti vivendo no 

estado de São Paulo (NEPO-UNICAMP, 2017), avaliou-se que seria relevante realizar um 

estudo qualitativo com alguns desses imigrantes que vivem no estado, no município que 

concentra a maior parte dessa população. A aproximação à realidade dessas pessoas, com foco 

nos caminhos percorridos para o cuidado em saúde, poderá ampliar o conhecimento e colocar 

em discussão tanto os desafios que as mesmas enfrentam, quanto como o SUS poderia 
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contribuir para dar respostas a suas necessidades d e saúde e, nesse sentido, contribuir também 

para o fortalecimento do SUS municipal. 

Para o desenvolvimento do estudo proposto, foram assumidos os seguintes 

pressupostos: (a) pessoas imigrantes, em decorrência de distintos fatores relacionados ao 

processo migratório, apresentam dificuldades para realizar seus caminhos de cuidado em saúde; 

e (b) o SUS tem potencial para mitigar parte dessas dificuldades.  
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2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo geral 

Analisar estratégias e caminhos construídos por imigrantes haitianos no cuidado de 

sua saúde.  

 

2.2 Objetivos específicos 

Analisar práticas e estratégias de cuidado em saúde utilizadas por imigrantes haitianos, 

para além dos recursos do sistema de saúde oficial. 

Analisar o uso de serviços de saúde do SUS por imigrantes haitianos, no seu processo 

de cuidado em saúde. 
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3 MÉTODOS 

Optou-se pela realização de um estudo de tipo qualitativo por possibilitar uma 

compreensão e aproximação aos significados atribuídos pelos sujeitos envolvidos na pesquisa 

às suas ações e experiências (MINAYO, 2014; ALVES, 2016). 

Buscou-se descrever itinerários terapêuticos de pessoas haitianas, considerando 

estratégias e trajetórias utilizadas para viabilizarem seus cuidados em saúde. 

 

3.1 Itinerários terapêuticos 

O referencial teórico metodológico de itinerários terapêuticos possibilita a 

compreensão do modo como as pessoas buscam suas redes de cuidados e como elas se 

relacionam com os serviços de saúde (BELATTO et al., 2016). 

Os indivíduos percebem o seu adoecimento de um modo que vai além da percepção 

da disfunção orgânica, gerando uma experiência de doença em cada pessoa, que, por sua vez, 

gerará um cuidado em saúde que será levará em conta a pluralidade de recursos e concepções 

de adoecimento e opções de tratamento, surgindo a construção do itinerário terapêutico. Esses 

itinerários são construídos e podem ser divididos em três subsistemas, de acordo com as 

estratégias adotadas: folk (em que traz as sabedorias de cunho popular), o sistema informal 

(constituído pelo apoio em redes comunitárias e o auto cuidado) e o sistema oficial (constituído 

pelos sistemas de saúde estabelecidos) (KLEINMAN, 1978; CABRAL et al, 2011). 

Distintos autores discutem sobre as potencialidades de utilizar itinerários terapêuticos 

como estratégia para identificar a sobreposição de estratégias em busca desses cuidados, sejam 

elas no âmbito da assistência médica formal instituída, sejam no âmbito do amparo da 

comunidade, da religião, do saber tradicional ou qualquer outro cuidado fora da assistência 

biomédica (PINHO e PEREIRA, 2012; GERDHARDT, 2006; RABELO et al., 1999;). 

A aproximação aos itinerários terapêuticos dos sujeitos do estudo foi realizada por 

meio da história de vida de cada sujeito. Mais precisamente por meio da história de vida focal, 

que foi centrada na abordagem biográfica do imigrante, a partir de sua chegada no Brasil 

(LECHNER, 2009; SPÍNDOLA e SANTOS, 2003; MINAYO, 2014). A história de vida é uma 

estratégia metodológica com a qual provocamos os sujeitos do estudo a narrarem suas histórias 

e experiências de adoecimento, seus sentidos (significados subjetivos), bem como essas 
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experiências foram enfrentadas ou tratadas pela pessoa (MINAYO, 2014; BELATTO et al., 

2016). 

 

3.2 Local do estudo 

O município de São Paulo foi escolhido por ser o local onde vivem muitos imigrantes 

haitianos. Em 2020, segundo o Observatório das Migrações/Sincre, foram registrados 20.042 

imigrantes haitianos no município de São Paulo, com grande aumento de registros a partir do 

ano de 2012 (NEPO-UNICAMP, 2020). 

São Paulo tem uma população estimada em pouco mais de 12 milhões de habitantes, 

sendo o município mais populoso do Brasil e classificado como uma grande metrópole nacional. 

Apresenta um Produto Interno Bruto (PIB) per capita de R$ 58.691,90 e Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH) de 0,805; destacando-se no grupo dos municípios com os 

maiores PIB per capita do país (IBGE, 2020). O município possui a maior rede de serviços de 

saúde, públicos e privados, vinculados ao SUS, sendo que 1.002 estabelecimentos de saúde 

estão sob gestão do SUS municipal e 468 destes são Unidades Básicas de Saúde (SÃO 

PAULO.SMS.CEINFO, 2020). 

 

3.3 Sujeitos do estudo 

Os sujeitos do estudo foram imigrantes haitianos, dos gêneros masculino e feminino, 

residentes no município de São Paulo. As condições necessárias para participação no estudo 

foram: ser natural do Haiti; ter idade igual ou superior a 18 anos; entender a língua portuguesa 

e conseguir se fazer entender por meio dela ou ter uma pessoa de sua confiança que pudesse 

servir de intérprete entre o pesquisador e o participante.  

A seleção dos sujeitos que participaram do estudo foi realizada por conveniência do 

pesquisador (MINAYO, 2014; TURATO, 2013), considerando as possibilidades de contato e a 

disponibilidade de participação dos mesmos. 

 

3.3.1 Aproximação com os sujeitos do estudo 

Os contatos foram realizados com líderes de distintas comunidades de imigrantes 

haitianos, que residiam em São Paulo durante o período do estudo; esses contatos se deram a 
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partir da aproximação com um informante chave, identificado pelo pesquisador e que se dispôs 

a participar do estudo. Embora esses informantes chaves tenham indicado outros imigrantes 

haitianos, com perfil adequado para o estudo, a maioria dos haitianos indicados foi reticente e 

não se disponibilizou a participar do estudo. O perfil dos imigrantes haitianos que se dispuseram 

a participar do estudo está sintetizado abaixo (Quadro 1). 

Importante considerar que a construção do campo da pesquisa foi muito dificultada 

por três fatores principais: o curso da pandemia da Covid-19 no município; as resistências dos 

imigrantes indicados em participar do estudo pesquisa; e as dificuldades com a comunicação, 

tanto por parte do pesquisador, quanto dos imigrantes participantes. 

 

Quadro 1 - Perfil dos imigrantes haitianos participantes do estudo. São Paulo: 2021 e 2022. 

 

PARTICIPANTE 

 

SEXO 

IDADE 

(anos) 

ENTREVISTA 

GRAVADA (nº) 

TRABALHO NO 

HAITI 

TRABALHO NO 

BRASIL 

Toussaint 1, 2 masc 43 2 professor de 

história e línguas 

líder de associação 

(USIH 3) 

Suzanne 1 fem 32 2 comerciante serviços/limpeza 

doméstica 

Louis 1, 2 masc 34 1 professor de 

línguas 

líder de comunidade 

caixa de mercado  

Domingue 1, 2 masc 33 1 estudante ACS 

(1) nomes fictícios  

(2) atuavam como intérpretes de outros haitianos em serviços diversos 

(3) USIH - União Social de Imigrantes Haitianos 

 

3.4 Entrevistas 

Para uma aproximação aos sujeitos do estudo e obtenção de suas histórias de vida, 

focadas no período após a chegada do sujeito ao Brasil, bem como de suas experiências de 

cuidado, foram utilizadas a técnica da entrevista não estruturada ou em profundidade 

(MINAYO, 2014).  

A partir de uma questão disparadora, o pesquisador pode explorar e estimular ligações 

entre fatos e experiências vivenciadas e citadas e/ou situações de cuidado, desde que o sujeito 

chegou ou ainda antes de sua vinda para o Brasil (APÊNDICE A). 
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Para minimizar potenciais constrangimentos dos entrevistados, as entrevistas foram 

realizadas no município de São Paulo, em local de preferência de cada sujeito: em seu local de 

trabalho e/ou moradia, em ponto de ônibus e em frente a sua igreja. Essas entrevistas foram 

realizadas entre o final de fevereiro de 2021 até o início de abril de 2022, respeitando as medidas 

sócio-sanitárias de uso de máscara facial e distanciamento físico de 1,5 metro entre pesquisador 

e entrevistado(a) e na dependência da evolução da pandemia da Covid-19 no município. 

Após a concordância do participante, as entrevistas foram áudio-gravadas e tiveram 

duração variada entre 20 até, no máximo, 60 minutos. Para essas gravações, foi utilizado 

aplicativo disponível no aparelho telefônico móvel (celular) do pesquisador. As transcrições 

das gravações foram realizadas pelo próprio pesquisador. E tanto os arquivos de gravações, 

quanto as transcrições dessas entrevistas ficaram sob a guarda do mestrando e de seus 

orientadores, na Unifesp. 

 

3.5 Diário de estudo 

O pesquisador buscou registrar alguns fatos e/ou elementos circunstanciais de todo o 

processo de aproximação, as dificuldades enfrentadas e os próprios encontros com os sujeitos 

do estudo. Os primeiros registros partiam de consultas à memória e, após seu distanciamento 

dos lugares dos encontros com os imigrantes, seja com os que concordaram participar do estudo, 

seja com aqueles que, sem dizer não, efetivamente não quiseram participar. Os dados coletados 

dessa forma foram registrados em um bloco de anotações digital, com as funções de um diário 

de campo ou de pesquisa, com o objetivo de não apenas realizar a restituição do trabalho 

realizado no campo como também de auxiliar na reflexão sobre o objeto estudado (ARAÚJO 

et al., 2013). 

 

3.6 Narrativas sobre os sujeitos e suas histórias 

Considerando as conversas e mesmo as entrevistas realizadas com os sujeitos do 

estudo, que foram relativamente curtas e truncadas, com muita dificuldade de comunicação 

entre pesquisador e entrevistado(a) optou-se pela utilização de narrativas, com uma breve 

história dos sujeitos do estudo. As narrativas podem ser entendidas como uma mediação entre 

o discurso dessas pessoas e as ações descritas (CAMPOS e FURTADO, 2008) 
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Dessa forma, para cada sujeito do estudo, o pesquisador elaborou uma narrativa, cujas 

fontes de dados foram múltiplas: as entrevistas; os diários do estudo; as conversas por telefone 

e/ou por mensagens, via aplicativos (‘whatsapp’); e os encontros não gravados. 

As entrevistas transcritas foram a base para a construção de narrativas sobre cada 

sujeito do estudo, contendo uma breve história de vida, focada no período de sua migração para 

o Brasil, e experiências com situações de doenças e uso de serviços de saúde. 

 

3.7 Análise dos dados 

Optou-se pela técnica da análise de conteúdo, com opção pela modalidade da análise 

temática. A análise foi realizada em três etapas: (a) pré-análise, quando o pesquisador teve 

intenso com o conteúdo transcrito, a chamada leitura flutuante; (b) exploração do material, com 

busca de expressões ou palavras significativas, e a categorização de informações ou núcleos de 

significado; (c) e interpretação dos resultados, com base nos temas centrais encontrados 

(BARDIN, 2009). 

 

3.8 Aspectos éticos 

As pessoas entrevistadas foram convidadas a participarem do estudo e tiveram 

garantidas: uma explicação oral pelo pesquisador, seguida de leitura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (APÊNDICE B). O TCLE foi assinado pelos 

sujeitos que concordaram em participar do estudo, bem como pelo pesquisador entrevistador.  

Um único participante necessitou da presença de um membro de sua família, na função 

de intérprete, tanto para facilitar seu entendimento do TCLE, quanto para a realização da própria 

entrevista.  

Foram respeitados o anonimato e outras condições que pudessem criar 

constrangimentos, de forma que os sujeitos do estudo se sentissem à vontade e pudessem 

reavaliar sua participação a qualquer momento da entrevista e do estudo conforme as 

recomendações do Conselho Nacional de Saúde (BRASIL.CNS, 2012). 

O projeto do estudo foi submetido e aprovado pelo CEP-Unifesp, sob o registro CAAE 

36508820.4.0000.5505, incorporando pequenas adaptações provocadas pela mudança no local 

do estudo em uma emenda ao projeto inicial (ANEXOS A e B). 
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4 HAITIANOS EM SÃO PAULO: EXPERIÊNCIAS DE CUIDADO EM SAÚDE 

Todos os sujeitos da pesquisa apresentaram, de diferentes maneiras e intensidades, 

necessidade de cuidados em saúde para si mesmos e suas famílias. Alguns desses imigrantes 

ainda foram peça importante no cuidado em saúde de seus compatriotas, como intérpretes. 

Suas experiências criaram caminhos do cuidado em saúde singulares, que nos trazem 

riqueza de relatos que foram reconstituídos itinerários terapêuticos e foram a base para as quatro 

narrativas deste capítulo. 

 

4.1 TOUSSAINT: uma liderança da USIH 

Toussaint tem 43 anos, é casado e uma das principais lideranças de uma associação de 

ajuda mútua de haitianos, a USIH-União Social dos Imigrantes Haitianos, na cidade de São 

Paulo. É natural de Pestel, interior do Haiti, embora tenha passado a maior parte de sua infância 

na cidade de Delmas. Veio para o Brasil em 2013, após o grande terremoto que atingiu seu país. 

Muitos sismos foram sentidos, o que o levou a decidir emigrar: “tive que sair para não morrer”. 

Vivia uma vida tranquila antes do terremoto. Ressaltou que “no Haiti era professor e 

tinha uma vida boa”. Formado em Letras e História, foi professor dessas duas disciplinas em 

três escolas, tendo sido o responsável pedagógico em uma delas. Além disso, também foi 

proprietário de uma escola chamada Mali. 

No Brasil conheceu sua atual esposa, com a qual teve suas três filhas. Aprendeu 

português para se “integrar ao Brasil” pois julgava fundamental o aprendizado da língua nativa 

para sua integração. O domínio, ainda que relativo da língua, contribuiu para conseguir alguns 

trabalhos. O principal emprego com carteira de trabalho assinada foi em uma construtora, na 

qual iniciou como ajudante e foi promovido a mestre de obras, tendo saído dessa empresa 

apenas devido a sua falência. Desde então, não conseguiu outro trabalho com carteira assinada. 

Teve outras experiências de trabalho com traduções em três empresas: Aurora Filmes, Instituto 

Travessia e um instituto da Grécia. Além disso, fez muitos “bicos” para conseguir sobreviver, 

inclusive vendendo máscaras faciais durante a pandemia de Covid-19. Morou na zona leste do 

município de São Paulo até próximo ao início da pandemia, quando foi despejado. Desde então, 

vem morando em distintos espaços adaptados e temporários, por não ter condições de pagar 

aluguel de moradia mais estável e adequada. 



29 

 

Seu envolvimento como intérprete de haitianos em alguns serviços do Sistema Único 

de Saúde (SUS), do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) e da Polícia Federal, o 

mobilizaram a fundar a USIH, juntamente com outros compatriotas imigrantes. Essa associação 

visa ao auxílio de imigrantes haitianos na intermediação de concessão de auxílios de estatais 

assistência social, na assistência a necessidades emergenciais dos imigrantes (distribuições de 

cestas básicas, agasalhos, realocações em moradias, dentre outras ações), na regularização 

documental e na intermediação junto ao mercado de trabalho. 

Toussaint se considera uma pessoa muito espiritualizada, apesar de não assumir 

vinculação a qualquer religião oficial. Considera que “religião é (…) a pior coisa que tem” e 

um grande mal dos homens. Porém, foi batizado em uma igreja evangélica, sente-se um servo 

de Deus e se define como cristão. Acredita que uma forte fé das pessoas em Deus pode ser 

importante para a cura de doenças e a manutenção de saúde. Em sua opinião, a oração deve ser 

o primeiro caminho para a cura de doenças ou amenizar os efeitos do adoecimento. No entanto, 

apesar de julgar a oração como um poderoso recurso para o cuidado em saúde, manifestou 

algumas críticas em relação aos ritos presentes no Vodu, importante manifestação cultural e 

religiosa do seu país, porém reconhece a força dessa manifestação religiosa no Haiti: 

“Impossível falar religiosidade da maioria dos haitianos e não citar o Vodu. Existem mais 

praticantes do Vodu que do Cristianismo”. 

Quando ele ou alguém da família adoecem, Toussaint utiliza também chás de ervas de 

uso frequente no Haiti. Ele aprendeu essa prática principalmente com membros de sua família 

e em um programa de rádio de seu país. O chá de gengibre é destacado como sua opção 

principal, seja para prevenir doenças, principalmente no frio que o incomoda muito, seja para 

o tratamento de distintos problemas de saúde. Outras ervas e especiarias compõem seu arsenal 

terapêutico, tais como: erva cidreira, camomila, folha de São Caetano, canela e artemisa. Esta 

última é utilizada por ele tanto na forma de chá, quanto na mastigação de folha diretamente e 

considerada uma ótima medicação para diversas condições. Algumas vezes, também faz uso de 

ervas diretamente em lesões de pele, como quando machucou o pé, e atribui a melhora ao uso 

das medicações. 

Houve um destaque do uso de chás para o tratamento de um quadro de sofrimento 

mental de sua esposa, denominado por ele como depressão e tristeza. Após a internação 

hospitalar de sua filha mais nova, para tratamento de tuberculose, sua esposa perdeu cabelos e 
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emagreceu. Toussaint cuidou dela dando-lhe mais atenção e fazendo passeios, “fazendo ela 

rir” e com chás de cidreira, babosa, cebola, mel puro além de outros alimentos e ervas. 

Além dessas práticas, habituais em seu cotidiano, desde que chegou no Brasil, costuma 

recorrer a serviços vinculados ao SUS para o seu cuidado e o de sua família. 

Sente grande diferença entre práticas de cuidados realizadas por serviços de saúde no 

Brasil e no Haiti. No Haiti, não havia uma rede de saúde pública organizada e suficiente para a 

população. Havia poucos estabelecimentos de saúde públicos, geralmente hospitais, com 

grandes filas e dificuldade de acesso. A falta de alternativas implicava no uso de serviços 

privados, com pagamento direto. Nesse contexto, Toussaint lembra de ter usado apenas uma 

vez um serviço de saúde hospitalar em seu país, por causa da fratura de um de seus braços. No 

Brasil, usou serviços de saúde para realizar exames admissionais para trabalho e em um 

episódio no qual apresentou dor de garganta. Tem história de baixo uso de serviços de saúde 

para si próprio. 

Por outro lado, no Brasil, tem tido contato com serviços de saúde, como acompanhante 

e intérprete de outros imigrantes haitianos. Atuou como intérprete em diversos serviços do SUS 

em várias situações, tais como: atendimentos a casos agudos, consultas de rotina e em consultas 

de medicina do trabalho. Relatou que os imigrantes enfrentam dificuldades para usarem 

serviços de saúde, sendo frequente queixas da atenção recebida: “Teve muitas pessoas que não 

foram atendido por causa da comunicação. Também teve muitos casos também de (...) de mal 

entendido ou de preconceito”. Destacou problemas enfrentados por gestantes e refere que já 

fez muito mais o trabalho de intérprete de imigrantes e hoje há pouca necessidade pois há mais 

haitianos com domínio do português: “A população hatiana, hoje, quase todos falam 

português”. 

Toussaint refere que teve ótimas experiências com o SUS, tendo destacado 

positivamente o cuidado que sua filha mais nova tem recebido nos serviços de saúde vinculados 

a esse sistema. Logo após seu nascimento, ela foi diagnosticada, pelo teste do pezinho, com 

uma doença crônica. Na época, toda a família fez exames e, devido às características da doença, 

foi encaminhada para fazer acompanhamento em serviço especializado: “Então foi que ele 

[médico] encaminhou a [filha] para uma especialista (...) lá no hospital [X da zona leste 

paulistana]”. Após a realização dos exames em toda a família, foi constatado que mais nenhum 

componente da família tinha a doença, só a filha diagnosticada no teste do pezinho. Todos 
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tiveram alta do ambulatório do hospital, fazendo apenas mais um exame de triagem em outro 

ambulatório, enquanto a filha com a condição confirmada continuou no ambulatório do 

hospital. Considera boa a assistência prestada no hospital. 

Teve dificuldades para conseguir as medicações prescritas para essa filha, o que o 

levou a algumas peregrinações. Inicialmente, foi encaminhado para uma farmácia específica do 

SUS porém, as medicações não estavam disponíveis: “A médica mesmo encaminhou a gente 

no Carrão (...) prá pegar medicamento. Chegou lá, falou que não teve, entendeu? Pediu prá 

gente voltar semana que vem”. Assim, teve que comprá-las em uma farmácia privada: “Aí 

passou quase dois meses buscando medicamento. (...) Depois de quinze dias, eu já comprei”. 

Nessa peregrinação, teve que pedir para a médica mudar a receita pois, além da dificuldade em 

encontrar o remédio indicado nas farmácias, seu custo era muito alto. Um dos medicamentos 

prescritos era disponibilizado na unidade básica de saúde (UBS): “E o outro, graças a deus 

também teve no Posto. E esse aqui, todo mês a gente foi no Posto para pegar. Prá tomar com 

ela”.  

A experiência de cuidado dessa filha possibilitou que a família tivesse contato com 

distintos profissionais e serviços vinculados ao SUS, na cidade de São Paulo. Além do uso dos 

serviços do hospital já citado, a filha caçula também fazia acompanhamento na UBS do bairro 

em que moravam. Toussaint destacou o vínculo formado entre esse serviço e a família. Lembrou 

de um momento marcante em que tiveram um importante apoio da UBS. Foi no episódio em 

que os profissionais desse hospital modificaram o tratamento da filha, o que gerou dúvidas nele 

e em sua esposa. Ao notar a dificuldade da família em seguir o tratamento, a enfermeira da UBS 

enviou uma carta ao médico especialista do hospital solicitando esclarecimentos sobre a doença 

e seu tratamento: “Ela mandou uma carta prá médica da hospital (...) sobre o medicamento e 

a doença. (...) Ela acompanhou muitos tratamentos lá dentro. Nunca tinha visto esses 

medicamentos”.  

Essa ação da enfermeira da UBS foi fundamental para o esclarecimento da família 

acerca das medicações em uso pois, até aquele momento, não tinham recebido explicação e/ou 

orientação adequadas. Apesar da falta de informação, seguiam usando os medicamentos 

receitados por acreditarem que: “Se o médico dá, é bom. Porque ela sabe, é profissional e é 

especialista ainda”. 
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Seu entendimento sobre a doença da caçula e confiança no seu tratamento foram 

fortalecidos por dois fatores principais: o primeiro, relacionado com a melhora da filha: “A 

minha dúvida saiu... Na verdade, não foi pelas respostas do médico... Porque ela começou a 

tomar todos os remédios... Pelo efeito e a diminuição também da doença”; e o segundo, com 

sua fé em Deus: “Os medicamentos ajudam muito. Mas, acho que quem resolve é Deus. 

Entendeu? É só ele. É quem eu acredito 100%... Deus curou ela. Ela não tem mais essa 

doença”. 

Em relação à UBS, Toussaint ressaltou que o envolvimento e vínculo que 

estabeleceram com algumas profissionais têm sido muito importantes para o cuidado de sua 

família. Além da enfermeira citada, uma assistente social foram importantes em vários 

momentos, inclusive, no acompanhamento do pré natal de suas três filhas, com visitas 

domiciliares e consultas. Elas cuidavam de forma “genial” de sua família: 

Chegando na Vila Regina, depois do primeiro dia, foi um sucesso o 

atendimento, perfeito! Tem uma… a [enfermeira], nunca vou esquecê-la. 

Várias vezes, eu pensei até levar uma flor para ela. Ela é ótima, ótima. Ela 

não tem cor, ela não tem sexo, ela… ela é um ser humano, ela é uma mulher, 

mas ela atende a gente. (…) Se ela marca para você e você não vem... ela liga. 

Entendeu? E reprimenda a gente porque a gente não vem. Entendeu? Ela 

quase ficou brava como uma mãe fica brava com o filho dela. Ela é da hora. 

Ela é demais, é muito bom. 

Apesar de avaliar positivamente as experiências de uso de serviços do SUS, por ele, 

família e compatriotas, relatou algumas situações que o impactaram negativamente. Lembrou 

de ter vivenciado uma situação de conflito e constrangimento em um serviço de saúde vinculado 

ao SUS, no qual buscava atendimento médico para sua esposa quando ela apresentou um mal-

estar, na gestação de sua primeira filha. Nesse atendimento, a esposa foi maltratada por uma 

trabalhadora do serviço, tendo sido xingada e atendida de maneira muito rude: “Como 

estrangeiro ela não conseguia uma conversa fácil”. A mediação de outra profissional, que era 

sua conhecida, foi fundamental para assegurar o direito de sua esposa àquele atendimento. Para 

ele, essa situação foi muito desagradável e identificada como racismo: “Foi um ato de racismo, 

entendeu? (...) A lei não permite que (...) acontecesse isso”.  Destacou, também, o fato de ter 

sido impedido de acompanhar sua esposa, durante o parto de sua segunda filha, sem qualquer 

justificativa que ele pudesse entender. 
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4.2 SUZANNE: uma mulher e mãe haitiana 

Suzanne tem 32 anos, é casada, tem três filhas e vive atualmente no centro da cidade 

de São Paulo, nos fundos de um pequeno mercado. Está no Brasil há 8 anos, e, desde que 

chegou, vive no município de São Paulo. Tem escolaridade equivalente ao nosso ensino médio 

incompleto. 

Nasceu e viveu no Haiti até os 23 anos de idade, na cidade de Porto de Paz. Trabalhava 

como comerciante, vendendo seus produtos no próprio Haiti e na República Dominicana. 

Motivada pela prolongada crise econômica que seu país natal vivia após o grande terremoto de 

2010, resolveu se aventurar e vir para o Brasil, junto com uma cunhada. Essa decisão foi tomada 

de maneira pouco planejada, quase impulsiva: “No República Dominicana, a minha cunhada 

falou: ‘vamos lá no Brasil!!!’ [risos] Eu comprar passagem”. 

Sua viagem até o Brasil ocorreu com grandes percalços. Os problemas iniciaram 

durante a escala que fizeram no Equador, país cuja imigração a reteve, juntamente com sua 

cunhada que foi deportada de volta para o Haiti: “Aí vem no Brasil. A imigração do Equador 

manda embora meu cunhada, eu ficar sozinha no Equador, antes de vir pro Brasil”. Ela acabou 

ficando seis meses nesse país, o que caracterizou como um período muito difícil. Só pôde seguir 

viagem para o Brasil, com a ajuda de uma pessoa que era amigo em comum do homem que, 

mais tarde, se tornaria seu marido. 

Ao chegar ao Brasil, começou a trabalhar como faxineira, com carteira de trabalho 

assinada. Manteve-se nesse emprego por cerca de dois anos, até sua filha mais nova adoecer e 

ter sido internada em um hospital, por tempo prolongado: “Todo dia eu fica, fica com ela lá no 

hospital. Um mês com quinze dia ficar com ela”. Devido a esse fato, teve de se ausentar das 

atividades laborais, o que foi configurado como abandono de trabalho e implicou em sua 

demissão: “Depois da alta (...) ficar com ela, tá?! Meu serviço mandar embora”. 

Diferentemente do que ocorria no Haiti, ela apresenta muitas angústias acerca da vida 

no Brasil. O início de sua vida como imigrante aqui foi repleta de desafios pois veio sem 

qualquer ajuda ou companhia. Após a demissão do trabalho apresentou muitas dificuldades para 

se manter neste país. Frequentemente, discute com o marido a possibilidade de deixar o Brasil, 

como muitos haitianos já fizeram pois “lá no Haiti é mais tranquilo, eu fazer comércio, entra 

dinheiro. É muito, é fácil. Aqui é difícil para entrar dinheiro”. Contudo, ela reconhece a 
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dificuldade de emigrar, novamente, para outro país, no contexto de crise econômica mundial. 

Agora, o fato de ter três filhas torna mais difícil e complexo um processo migratório. 

Apesar de enfrentar muitas dificuldades no Brasil, reconhece que a questão do direito 

e do acesso a serviços de saúde é muito melhor aqui do que no Haiti. 

No Brasil, teve acesso a serviços privados de saúde, na época em que trabalhava com 

carteira assinada. Após sua demissão, passou a utilizar exclusivamente serviços de saúde 

vinculados ao SUS. Quando vivia no Haiti, o cuidado à saúde se restringia à religião e a práticas 

populares: “Lá no Haiti é muito difícil usa do hospital. Muito difícil!”. 

Suzanne se diz cristã, mas não frequenta, de maneira regular, nenhuma igreja. Quando 

ela ou alguém de sua família adoecem, costuma recorrer primeiramente a orações. Foi assim 

em todas as ocasiões em que enfrentou adoecimentos leves ou mais severos: “Eu coloca de 

joelho no chão para falar com Deus. Fala com Deus. É muito bom, ele escuta também”. 

Para cuidar da saúde, tanto de sua própria, quanto de sua família, costuma fazer chás 

com ervas conhecidas e utilizadas por seus familiares e de domínio popular no Haiti: “A gente 

não vai no médico. Só todo dia de manhã bebe chá, à noite bebe chá”. Aqui no Brasil, conheceu 

e incorporou outras ervas para a feitura de seus chás: “Tudo útil. Eu faço para mim, de manhã. 

Eu faço com água, para criança (...) também”. Continua utilizando todos esses chás, pois julga 

que tratam e/ou previnem muitas doenças. 

Algumas práticas de conhecimento popular foram muito importantes no seu cuidado, 

há cerca de dois anos. Nessa época, Suzanne passava por um processo de grande sofrimento 

mental por conta da internação de sua filha caçula, que ficou internada por tempo prolongado 

e realizou procedimentos cirúrgicos: 

Quando minha filha, tá, faz a primeira cirurgia. Depois, (...) uma segunda 

cirurgia. (...) Ah, minha cabeça tá quente. (...) Foi na segunda que ela se 

sentiu como ela (...) ia morrer, entendeu? O coração dela tava chorando, 

como o sangue tava derramando do coração dela. E chorou muito. 

Seu companheiro e intérprete relatou que Suzanne apresentou profunda tristeza e 

sintomas físicos: “Ela entrou em depressão, ela entrou em depressão rápido, entendeu? E 

perdeu todo cabelo, entendeu? Ela ficou magrinha, entendeu?”. A experiência do adoecimento 
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da filha foi tão significativa que: “mesmo assim até agora, quando ela ouve uma pessoa com 

essa doença, pneumonia, tudo isso aqui, ela chora, entendeu?” 

O cuidado desse sofrimento mental foi totalmente realizado em família, com o 

companheiro lhe dando mais atenção, levando-a para atividades e fazendo chás com diversas 

ervas misturadas, por um longo tempo. Nesse episódio de intensa tristeza, que seu companheiro, 

cuidador e intérprete denominou de ‘depressão’, Suzanne não recorreu, em nenhum momento, 

ao SUS ou a qualquer tipo de serviço de saúde. Com essas medidas, apoios recebidos e o passar 

do tempo, ela foi recuperando sua saúde: 

São coisas naturais. São babosa, gengibre, alho, cebola, cebola roxa, mel. 

Mel puro, né?! E a gente colocou canela, cravo, entendeu? É um monte de 

coisa. É a folha do São Caetano. Aí, a gente faz chá com ela, entendeu? Ela 

teve que beber esse chá todo dia antes de dormir, entendeu? Para acalmar o 

coração dela e para poder rejuvenescer todo o sistema dela para poder 

regularizar o que ela perdeu, entendeu? Foi (...) no liquidificador, entendeu? 

Para ela tomar de manhã e de tarde. (…) A gente teve de sair com ela, 

entendeu? Visitar alguns lugares, entendeu? Fazer ela rir, entendeu? Tudo 

isso aqui para poder esquecer alguma coisa. 

Suzanne utilizou serviços do SUS em distintas situações, tanto para o seu próprio 

cuidado, quanto para o cuidado de suas três filhas. Seus destaques foram para o cuidado da sua 

filha mais nova e para seus partos. 

A filha mais nova passou por eventos, que foram marcantes na vida de Suzanne. Um 

desses foi uma internação hospitalar, que parece ter sido o grande desencadeador de uma crise 

de muito sofrimento. Às vésperas do segundo aniversário dessa filha, a família notou piora do 

seu estado de saúde, que apresentava tosse persistente. Pediu para o marido levá-la à UBS de 

seu bairro, na zona Leste do município de São Paulo. Ela própria não pode ir pois ainda 

trabalhava. Suzanne não gostou do atendimento, ficou insatisfeita: “Meu marido leva ela no 

posto, dá remédio, não fazer nada”. Após alguns dias, o estado de saúde da filha agravou-se, o 

que a levou a passar mal durante um culto religioso: “Ela começou a passando mal. Aí, já fiz 

uma oração, na igreja. Depois de 10 minutos começou a vomitar, entendeu? E vomita coisas 

ruim. Aí, a gente teve que levar ela no hospital”. 
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Na avaliação da família, o atendimento desse serviço foi rápido e eficiente. A filha foi 

internada e, algum tempo depois, foi submetida a uma pequena cirurgia “para tirar água do 

pulmão. Foi muito bom”. Durante essa internação, foi descoberto que a filha também estava 

com tuberculose, o que gerou espanto e angústia: “Doutora falou assim ‘ela tá com 

tuberculosa’. Eu ficar triste, deixar gente no sala com ela só, muito triste na hora”. Essa 

internação durou cerca de um mês e meio, o que acarretou sua demissão do trabalho., O 

atendimento recebido, desde a entrada no pronto socorro até a alta hospitalar, foi considerado 

satisfatório, apesar da grande quantidade de pessoas doentes no serviço e da necessidade de 

ficar sozinha no quarto com a filha: “enfermeiro, doutora, tudo é boa comigo”. 

Após essa internação, Suzanne e sua filha tiveram de usar medicamentos para 

tuberculose por nove meses. Esse tratamento foi realizado na UBS do bairro em que moravam. 

Destacou o cuidado e atenção de uma profissional desse serviço que acompanhou diretamente 

o tratamento e ingestão de medicação: “Ela que dá remédio para a gente, quando é que usa. 

Se não vem, fala: ‘tem que vem e dar, não pode faltar, não pode’. (...) [Dava] broncas de mãe. 

(…) Ela gosta haitiana”. 

Outros momentos marcantes para Suzanne estão relacionados às suas três gravidezes 

e partos, todos realizados no Brasil, em hospitais do SUS do município de São Paulo. Os pré-

natais foram feitos na UBS do bairro em que morava. Elogiou muito o atendimento realizado, 

em particular o cuidado de uma profissional que realizava a diversas ações para toda família, 

desde administrar medicamentos intravenosos até informar sobre consultas agendadas: “era 

uma menina que gosta muito [de] haitiana”. A relação dessa profissional na atenção à saúde 

de sua família não se limitou apenas ao pré-natal. Ela participou ativamente do cuidado de sua 

filha mais nova após o nascimento e no acompanhamento de sua doença crônica. 

O SUS está muito presente no nascimento de suas filhas. Seus três partos foram 

realizados em um hospital vinculado ao SUS, localizado na mesma região em que moravam. 

Ela vivenciou três partos cesarianas, cada um com suas singularidades. No trabalho de parto de 

sua primeira filha, não chegou a sentir as dores, nem as contrações. Na última semana da 

gestação, foi encaminhada pela equipe da UBS para o hospital-maternidade de referência. No 

hospital, o médico indicou parto cesariana porque a criança estaria com problema: “A criança 

tá passando mal, já fez cocô na barriga”, o que a deixou muito triste. Na verdade, Suzanne 

deixou claro para a equipe seu descontentamento com essa indicação: “Eu não gosto fazer 
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cesárea. Eu tá chorando". Mas, a equipe médica foi irredutível e, até mesmo, acionou o serviço 

social para intermediar e controlar sua resistência. 

Seu segundo parto foi mais agitado. Iniciou o trabalho de parto em uma igreja, durante 

o culto. Suzanne sentiu fortes dores e sua bolsa de águas se rompeu, o que levou o seu marido 

a chamar um táxi para levá-los até a maternidade. Lá, ela teve uma surpresa e nova decepção. 

Primeiro, foi a indicação de nova cesárea, mesmo com a presença de todos os sinais de trabalho 

de parto, o que gerou estranhamento por parte de Suzanne. Ela avalia o ocorrido tendo como 

referência o que aprendeu com as mulheres de seu convívio: “Se tá no Haiti, tem que fazer 

normal, porque saiu água comigo. Quando chegar no hospital, não pode fazer normal, porque 

já fez uma cesárea”! Outro fato que lhe trouxe muito desapontamento foi o seu marido ter sido 

impedido de acompanhá-la durante o parto. Ela, inclusive, tentou discutir isso com a equipe: 

“Eu falei ‘deixa ele, deixa ele’.  E [equipe] fala ‘não pode, não pode’”! 

Seu terceiro parto foi muito semelhante ao primeiro: nenhum sinal, nem dores, o que 

gerou nova cesárea. No relato desse episódio, Suzanne demonstrou, claramente, por meio de 

expressão facial e corporal sua decepção por não ter conseguido parir naturalmente. Apesar de 

todo seu descontentamento com as cesarianas, avalia que o trabalho da equipe foi satisfatório. 

Suzanne teve outras experiências com o SUS. Tem um problema crônico nas pernas, 

que sempre incham e doem. Iniciou um tratamento em serviços de plano privado de saúde, 

quando ainda trabalhava com carteira de trabalho assinada. Julgava que era bem cuidada por 

ter acesso a exames: “Eu gosta convênio, é boa. É porque faz exame prá mim, é faz exame prá 

mim. Lá no hospital [hospital da zona leste - SUS] não faz nada exame”. Para esse problema, 

desde o início, também faz orações e usa chás que aprendeu com “a brasileira”. Quando perdeu 

o direito aos serviços do plano privado, foi encaminhada para o ambulatório de especialidades 

do hospital onde fez os seus partos, vinculado ao SUS. Ela gostava muito desse serviço: “Lá 

no hospital ( ...)  eu gosta [onde foram os partos], eu conhecer”. Porém, devido à dificuldade 

de resolver o seu problema, foi encaminhada a outro hospital, o qual ela tem as queixas 

demonstradas. 

Suzanne e seu marido enfatizaram as dificuldades que costuma ter no hospital citado, 

onde faz o acompanhamento do problema de saúde de sua filha caçula. Por se tratar de um 

grande complexo hospitalar, ela se sente confusa, com dificuldade de encontrar os locais de 

atendimento: “Lá no [hospital X] eu não conhece nada, eu não gosto também. Porque eu não 
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conhece dentro muito bem. É muito grande, muito grande”. Devido ao baixo entendimento da 

língua portuguesa acaba desistindo de seguir com o seu tratamento, no hospital para o qual foi 

encaminhada: “Eu não falar muito bem português, tem que te entender muito, falar com a 

gente. (...) Cada três meses, eu vou lá com [filha caçula], la no hospital X. Tem que ajudar ela 

pra passar. Tem dia sofrido”. 

 

4.3 LOUIS: uma liderança de uma comunidade haitiana de bairro  

Louis é um homem jovem, de 34 anos, solteiro, que nasceu na cidade de Samanet, no 

centro do Haiti. Não tem religião, mas se declara cristão. Está no Brasil desde 2016, onde vive 

sozinho. Sua namorada brasileira está grávida e ambos aguardam a chegada de seu filho. 

Louis morou em diversas cidades do interior do país caribenho, em municípios do 

centro do país que são próximos da divisa com a República Dominicana. Lá trabalhava como 

professor de francês. Começou jovem nessa profissão, aos 17 anos de idade, e se manteve 

trabalhando como professor até emigrar do Haiti em “dois escolas, de manhã e à tarde. Apesar 

que eu tava estudando, eu tinha que me esforçar ao máximo porque eu precisava de um 

dinheirinho maior pra poder pagar faculdade”. No Haiti, preferia viver em municípios do 

interior pois “No interior era melhor a condição de vida, era melhor que nas cidades maiores”.  

Viveu no Haiti até 2016, quando dois fatores o impeliram a emigrar para o Brasil: a 

prolongada crise econômica, social e política que se seguiram ao grande terremoto de 2010; e 

os acordos firmados entre Brasil e Haiti que facilitou imigração e fixação de haitianos no Brasil. 

Esses acordos contribuíram para que sua vinda para o Brasil fosse ordenada e sem sobressaltos. 

Desde que chegou, sempre viveu na região da grande São Paulo. Inicialmente, morou 

sozinho no município de Taboão da Serra, até que o restante de sua família chegasse ao Brasil. 

Chegou a viver com o pai e irmã nesse município até adquirir um terreno em um bairro da zona 

sul do município de São Paulo. Até o momento, teve condições de construir apenas um cômodo 

e, por isso, continua morando sozinho nessa casa. Contudo, deseja expandir esse imóvel para 

morar com todos os familiares: “Eu moro sozinho porque tem que morar sozinho, porque eu 

morava com minha irmã e meu pai e… eu consegui compra um lugarzinho pra mim e eu queria 

morar com eles. Só que o dinheiro que eu tenho pra... fazer um quarto só pra mim no momento”. 

Seus familiares (irmã, o irmão mais velho e os pais) continuam morando em Taboão da Serra, 



39 

 

assim como sua namorada, que, provavelmente, irá morar com Louis após o nascimento do seu 

filho.  

Desde sua chegada ao Brasil até março de 2020, trabalhou com carteira assinada. No 

início da pandemia de COVID-19, após demissão recebeu seguro-desemprego por seis meses, 

até conseguir um emprego em uma unidade de uma rede de supermercados, na capital paulista.  

Em 2018, Louis iniciou seus estudos universitários em administração, porém, em 

2022, teve de interromper seus estudos por falta de recursos financeiros para arcar com, as 

dívidas com a instituição de ensino: “A dívida é um pouco mais alta que eu recebo”. Aguarda 

melhorar suas condições econômicas para finalizar sua graduação, pois faltam/restavam apenas 

dois semestres para tanto. 

Atualmente, fala bem a língua portuguesa, mas refere que não foi tão simples e teve 

muita dificuldade, no início. Chegou a pensar em desistir de aprender. Mas, após certa 

persistência, conseguiu bom domínio do português e julga que isso foi um fator importante para 

conseguir empregos. 

Em relação aos cuidados de saúde, Louis relata que a mudança para o Brasil 

representou um divisor de águas na forma como ele e família produziam seus cuidados. A 

possibilidade de acessar serviços de saúde gratuitos pelo SUS se diferencia muito da realidade 

vivida no Haiti, onde não existia um sistema parecido com o SUS:  

Na questão de saúde, podemos dizer que não tem uma saúde pública. 

Tem sim, mas na forma que funciona mal, podemos dizer que não tem. 

(...) A gente precisa se sentir muito mal prá ir no médico. (…) Ir no 

médico acaba sendo principalmente particular. Mas, antes de ir tem 

que pensa onde que vai achar o dinheiro. 

Geralmente, ao ficar doente, utiliza como primeiro recurso práticas de cuidado 

aprendidas com a família e/ou conhecidos, na região em que viviam no Haiti ou, ainda, faz uso 

de medicamentos conhecidos. Essas práticas são frequentemente utilizadas em seu país: 

Depende o que que a gente sentia. (...) Pelo menos ia lá comprar na 

farmácia, comprar um dipirona, alguma coisa, paracetamol prá dor de 

cabeça. (…) Ou tomávamos um chá mesmo. (...) Principalmente 
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quando a gente tem febre, e ela [sua mãe] molha alguma tolha, botava 

na minha cabeça e ficava do lado pra ver (...) se tiver melhorando. 

Apesar de se dizer cristão, não costuma apelar à religião em momentos de 

adoecimento, seja no Haiti, seja no Brasil. Ele parece não acreditar que espíritos sejam os 

causadores de doenças. No entanto, considera que muitos haitianos têm essa crença: “Tem 

gente, também, que vai lá na sessão de Vodu [para se curar]... tá pensando é espírito mau”. 

No Haiti, só considerava procurar um médico “se tiver muito doente mesmo”. Contudo, 

aqui no Brasil, ao sentir-se mal ou doente, sempre tem a ideia de recorrer à assistência médica 

como primeiro recurso, antes mesmo de qualquer outra atitude. Seus familiares também pensam 

e agem de forma semelhante:  

Ah, a primeira coisa que vem na nossa cabeça aqui é ir no médico. 

Porque aqui é totalmente diferente. Mesmo que sem ou com dinheiro, 

a gente nem pensa no dinheiro, a gente vai diretamente no hospital. 

Teve várias experiências com serviços de saúde do SUS, desde que chegou ao Brasil: 

“Eu fui várias vezes. Várias, várias mesmo! Principalmente quando cheguei aqui (...) só por 

causa do dente, foram umas cinco vezes. (...) Acabei arrancando o dente. (...) Aí, eu fiquei 

bem”. Além da busca de atendimento para ele próprio e para seu pai, também, foi a serviços de 

saúde para ajudar outros imigrantes haitianos que não falavam português, tornando-se um 

intérprete da comunidade que vive no bairro. 

Um fato importante a ser destacado é que seu pai foi trazido para o Brasil, em 2016, 

justamente por identificarem que aqui haveria maior facilidade de acesso aos serviços de saúde:  

Planejamos em trazer ele pra cá pra poder cuidar mais dele. (...) Tem 

Alzheimer, ele [tem] pressão alto e é diabético também. Então, 

qualquer coisinha a gente levar ele no médico. 

Para Louis e o próprio pai, os cuidados em saúde recebidos aqui no Brasil têm sido 

fundamentais: “Meu pai até fala várias vezes, se ele não tivesse vindo pra cá (...) ele tinha 

morrido”. 
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Antes de iniciar qualquer processo de cuidado para ele próprio e/ou algum familiar, 

Louis costuma pedir conselhos ao irmão mais velho, que também é o principal cuidador do seu 

pai. Geralmente, a principal opção para ele tem sido buscar a unidade básica de saúde (UBS) 

mais próxima de seu domicílio, tanto para ele, quanto para seu pai.  

Desde que chegou ao Brasil, a busca de serviços de saúde para ele próprio tem sido 

em decorrência de problemas odontológicos. Seu cuidado foi iniciado com ajuda de um ACS, 

que lhe fez uma visita domiciliar e, depois, o direcionou para uma avaliação odontológica na 

UBS. Lá, foi identificada a necessidade de encaminhá-lo a outro serviço odontológico mais 

especializado. Contudo, o serviço para o qual ele foi encaminhado ficava distante e de difícil 

acesso. Com a ajuda de seu irmão mais velho, conseguiu o atendimento necessário em outro 

serviço do SUS, de acesso mais fácil. Nessa unidade, recebeu tratamento para uma complicação 

relacionada ao problema odontológico e, posteriormente realizou uma extração dentária. 

Em relação ao cuidado prestado pela UBS, considera muito importante a visita 

domiciliar e o trabalho do agente comunitário de saúde (ACS). É muito diferente do que é feito 

no Haiti: “Visita do agente de saúde. A gente tem na nossa casa. Pergunta, faz algumas 

pergunta pra saber como a gente tá vivendo, os problemas de saúde”. 

Seu pai faz uso frequente dos serviços do SUS, predominantemente da Atenção Básica, 

tanto para retirar as medicações de uso diário, quanto para atendimento em suas intercorrências. 

Associa essas situações à descontinuidade do tratamento que acontecem principalmente quando 

esses remédios estão em falta: “Quando o meu pai não toma remédio ele fica esquecido. (...) 

Só que o posto deu receita pra gente. É o remédio do meu pai que precisava”. Além da UBS, 

seu pai também frequenta um ambulatório de especialidades e, esporadicamente, unidades de 

pronto atendimento em momentos de problemas mais agudos. 

Louis já teve de frequentar muito os serviços de saúde para auxiliar seus compatriotas 

como intérprete, sendo que chegou a disponibilizar seu número de telefone celular para os 

profissionais da UBS ligarem, caso necessitem apoio para atenderem as demandas de 

imigrantes haitianos. Além dele, seu irmão também desempenha esse papel nos serviços de 

saúde. 

Um caso marcante neste papel de intérprete foi quando lhe foi solicitada que 

acompanhasse uma mulher que estava gestante, mas não entendia que estava gestante por 
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dificuldade de comunicação e por baixo acesso ao serviço de saúde. Ele acompanhou a gestante 

na consulta e no exame que confirmou a gestação e, finalmente, essa mulher ficou ciente de que 

estava gestante. “O paciente não consegue explicar porque ela não fala português e a pessoa 

que tava atendendo com ela também não fala criolle. E fica difícil.” 

Em suas experiências, tanto como intérprete, quanto como em atendimento para si ou 

familiares, percebe a barreira da língua como um grande entrave. Porém, na maioria das vezes, 

teve boas experiências e se sentiu respeitado no uso dos serviços do SUS. A partir dessas 

vivências com o SUS, avalia positivamente nosso sistema de saúde: “Perfeito. Até agora 

perfeito”. 

 

4.4 DOMINGUE: um agente comunitário de saúde do SUS 

Domingue tem 33 anos, é haitiano nascido na pequena cidade de San Michel, próxima 

da segunda maior cidade do país, Cabo Haitiano. É casado e tem uma filha. Filho de 

agricultores, viveu no Haiti até os 18 anos, quando decidiu emigrar.  

Nessa época, foi morar na República Dominicana para estudar e ficou naquele país até 

2013. Nesse ínterim, aconteceu o grande terremoto no Haiti, o qual fez com que ele abandonasse 

os planos de voltar a viver em seu país: “Depois do terremoto de 2010 acabou tudo lá. Eu 

resolveu vim prá cá”. 

Domingue seguiu vivendo na República Dominicana até terminar seus estudos 

equivalentes ao nosso ensino médio e voltou ao seu país em 2013. No ano seguinte, com ajuda 

financeira de um parente, conseguiu novamente sair do Haiti e veio para o Brasil. Morou, 

inicialmente, no município de São Paulo e, posteriormente, viveu em cidades do interior do 

estado de São Paulo: um ano em Bauru e três anos em Campinas. Depois desse período, 

retornou à região central do município de São Paulo, onde vive há cerca de dois anos, local 

onde exerce sua atividade laboral como agente comunitário de saúde (ACS). É evangélico e 

frequenta uma igreja neopentecostal em seu bairro, voltada para a população haitiana local.  

No Haiti, para cuidar de sua saúde, sua conduta inicial era sempre o consumo de chás, 

em especial babosa e limão. Algumas vezes, fazia uma oração em seguida: “Lá, quando a gente 

tipo a gente está com dor de cabeça, dor da barriga, a gente faz um chazinho. E vai lá, pega 
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uma folha, faz uma chá e depois faz uma oração”. Geralmente, o uso de chás era a única prática 

de cuidado disponível: “A gente queria cuidar, mas tem falta de recurso, tem falta de 

oportunidade [de ir a médico]”. Lá, utilizou uma única vez serviço de saúde. 

No Brasil, cuida de sua saúde de maneira diferente. Os chás e os tratamentos do 

conhecimento popular deixaram de ser a única prática de cuidado. Quando adoece, pensa 

primeiro em comprar medicações na farmácia, o que não acontecia no Haiti: “A gente vai na 

farmácia e só comprou comprimido. Paracetamol e aí, se por acaso dois, três dias não passou, 

a gente vai no pronto-socorro. (...) Se for leve, eu faço um chazinho e passa na hora”. Contudo, 

é jovem e raramente fica doente; pouco utilizou serviços de saúde, exceto esporádicos usos de 

serviços de pronto atendimento para cuidar de dores de cabeça. Frequentou muito mais serviços 

do sistema de saúde nas condições de acompanhante de seus familiares ou de intérprete de seus 

compatriotas. 

Relatou a experiência de acompanhar a própria esposa em seu cuidado de saúde. O 

primeiro evento que o fez frequentar serviços do SUS foi a gestação de sua esposa. Após 

descobrirem a gravidez, foram, inicialmente, a um hospital para realizar exames confirmatórios 

e, depois, até a unidade básica de saúde (UBS) para iniciar o pré-natal. O acompanhamento do 

pré-natal foi realizado nessa UBS e em um ambulatório do SUS especializado em gestações de 

alto risco. A gestação transcorreu bem, sem problemas e avaliaram positivamente os cuidados 

recebidos: “Faz o teste bonitinho, vê se está a gestante ou não. Aí, abre o pré-natal. (...) Pra 

mim, foi bem legal a minha experiência”. 

No final da gestação, o exame de ultrassonografia de rotina detectou uma 

anormalidade, o que implicou no encaminhamento de sua esposa para a maternidade, em regime 

de urgência. No mesmo dia, foram ao hospital onde foi realizada uma cesariana:  

Eu no dia que ela ganho bebê, eu estava indo trabalhando aí ela teve 

uma ultrassom pra fazer. Ela foi pra fazer o ultrassom. Aí, de lá segura 

ela. O médico falou que não vai deixar ela ir embora. Vai ter que pegar 

o bebê, porque o bebê não está funcionando direitinho. 

Apesar da situação de urgência e de ser um parto prematuro, Domingue pode 

acompanhar o parto e tudo transcorreu bem. Tem uma avaliação positiva dos atendimentos que 
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esposa e filha receberam durante o parto, bem como em internação posterior da filha: “Eu 

assisti o parto. (...) Aí, o bebê ficar internado, a gente consegue visitar todo dia”. 

Domingue também acompanhou o tratamento da depressão que a esposa teve após um 

aborto, ocorrido antes da gestação dessa filha. No momento em que essa depressão se instalou, 

optaram por tratá-la com chás: “Então lá no no começo a gente faz esse chá pra ela.” Porém, 

posteriormente, ao perceber que esse problema tinha relação com o aborto, buscou cuidado em 

saúde em um serviço de saúde mental, vinculado ao SUS, e na UBS:  

Eu descobri que era depois que ela perdeu um bebê, que ela teria, ela 

caiu no depressão. (...) Aí resolveu levar ela no médico [UBS]. Aí, o 

médico encaminha ela pro CAPS. Lá também ele passou remédio. (...) 

Ela engravidou de novo, aí continua tomando remédio. 

A maior experiência de Domingue com serviços de saúde tem sido na função de 

intérprete em uma UBS do SUS em São Paulo, onde trabalha como ACS: 

Na verdade, lá na na UBS 50%, 60% eu sô porta-voz. É que a maioria 

não fala, não entende também. Às vezes, eu estou na rua estou fazendo 

outra coisa ou o médico ou a enfermeira (...) me ligou pra tentar ajudar 

o paciente. (...)  Aí, tudo isso, eu tipo meio tradutor pra eles lá. É por 

isso mesmo que ele [UBS] me contratou pra tentar ajudar eles nesse 

sentido. 

Desde que voltou a morar em São Paulo, ele atua como ACS em uma região com alta 

concentração de imigrantes. Atualmente, houve uma diminuição desses imigrantes devido à 

crise econômica, que tem provocado um movimento migratório para fora do Brasil:  

Lá na minha área (...) já teve 200 pessoas imigrantes. Aí, como hoje tipo 

de negócio do imigração, aí eles resolveram sair, entendeu? Deixar o 

Brasil, por causa situação do dinheiro, também resolver sair. Hoje tô 

com uns 80 imigrante na minha área. 

Domingue, acredita que o atendimento dos imigrantes nos serviços de saúde não é 

adequado. Muitas vezes, sequer entendem direito suas demandas e/ou necessidades: 
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Às vezes, eu acho que meio falta de consideração, né? Às vezes, tem 

paciente meu e que é gestante que é estrangeiro, né? (...) Às vezes ele 

ia na consulta. Chegou cinco minutos atrasado, não consegue atender. 

Mandar pra rua de volta. (...) Precisam [esses imigrantes] mais 

atenção né? Porque as pessoa as vezes que não consegue falar não 

consegue explicar o que realmente. (...) Aí, às vezes, o médico também 

não está entendendo de tudo que essa paciente precisa, né? 

Foi mais enfático em relação ao cuidado das gestantes, citando um caso em que esteve 

diretamente envolvido como ACS: “Tem um paciente meu, ela perdeu dois, três bebê na 

gestação. (...) Às vezes, médico não vê tudo isso. Às vezes, causa problema, né?” 

Considera que existem distintos fatores que impactam nessa situação de atendimento 

inadequado da UBS. Alguns são relacionados com o funcionamento do serviço, outros com os 

profissionais da saúde, bem como com a própria gestante: 

No dia que ela consegue ir na consulta, o médico não vem, o enfermeiro 

não consegue atender ela. Aí, acabou perder esse bebê.  (...) Às vezes, 

a culpa não é só do médico, né? É culpa dela também, às vezes não 

quer ir na consulta. Tem que ir acompanhando direitinho porque se é 

gestante, você é alto risco, tem pressão alta ou diabetes, tudo isso você 

tem que acompanha tudo direitinho, né? Às vezes, as pessoa falta de 

conhecimento, pessoa também não fala português direitinho. Tudo isso 

causa problema. 

Para Domingue deveria haver mais imigrantes, como ele, trabalhando nos serviços do 

SUS, tanto nas UBS, quanto em outros serviços de saúde, visando a auxiliar outros usuários 

imigrantes: 

Não só [a UBS] que deveria abrir a porta pra gente né? Poderia ser 

(...) saúde normal tanto hospital porque na nossa comunidade está falta 

muita gente pra ajuda. (...) Não tem nenhuma estrangeiro pra ajudar 

entender o que que está acontecendo com o paciente. O paciente 80, 70 

por cento não fala português. Aí, tudo isso, eu pra mim, eu pensei (...) 

Se o SUS também, o Ministério da Saúde consegue abrir a porta pra 
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não só estrangeiro, haitiano, tanto o outro nação. Tipo, lá na UBS 

Cambuci você atende bastante chinês, japonês, senegalês, venezuelano, 

peruano. Tudo isso ele [a UBS] atender bastante, mas essas pessoa 

também, quando chegar lá na UBS, é muita dificuldade pra 

comunicação. 
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5 DISCUSSÃO 

Os quatro imigrantes que participaram deste estudo, apesar de jovens, tinham 

experiências com situações de adoecimento, seja por experiência pessoal, seja por 

acompanharem familiares ou outros imigrantes em serviços de saúde, muitas vezes na função 

de seus intérpretes, como apareceram situações nas histórias de Toussaint, Louis e Domingue. 

Ressalte-se que este último trabalhava como Agente Comunitário de Saúde de uma UBS do 

SUS, para exercer, entre outras atribuições, o papel de intérprete.  

Em todas as situações de adoecimento, esses sujeitos buscaram alternativas para 

enfrentar esses problemas. Esse enfrentamento envolve uma complexa rede de estratégias, as 

quais vão além de apenas buscar os cuidados nos sistemas de saúde estabelecidos; a redução do 

cuidado em saúde apenas ao âmbito biomédico pode não suficiente para explicar a busca do 

cuidado (PINHO e PEREIRA, 2012). Gerdhardt (2006) avaliou que os sujeitos de sua pesquisa 

coordenavam seus cuidados e saúde de acordo com sua rede disponível e a própria avaliação, 

porém sempre com opções de tratamento e cuidado que iam além do cuidado médico-hospitalar. 

Para entender e discutir as estratégias de enfrentamento do adoecimento, é importante 

uma análise abrangente e que leve em consideração a pluralidade de estratégias adotadas e, até 

mesmo, possíveis elementos contraditórios na adoção dessas estratégias (ALVES, 2016; 

PINHO e PEREIRA, 2012; ALVES e SOUZA, 1999; GERDHARDT, 2006).  

Optamos por analisar as estratégias de cuidado adotadas pelos sujeitos da pesquisa em 

duas categorias: aquelas que se encontram fora do domínio do sistema oficial de saúde e as que 

envolvem o uso de serviços do sistema oficial de saúde. 

 

5.1 Caminhos percorridos fora do sistema oficial de saúde 

As orações se destacaram como importante recurso utilizado pelos sujeitos deste 

estudo, em situações de adoecimento e sofrimento. Vale destacar que todos se identificaram 

como cristãos e, com alguma frequência participam de cultos religiosos. Todos afirmaram não 

seguirem o Vodu, que é uma prática religiosa nacional do Haiti (VENTURA e YUJRA, 2019). 

Para Toussaint, seria “impossível falar religiosidade da maioria dos Haitianos e não citar o 

Vodu. Existem mais praticantes do Vodu que do cristianismo”.  
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É comum recorrerem à oração como uma das primeiras estratégias para o 

enfrentamento dos problemas de saúde. Suzanne não hesita em recorrer a orações quando 

apresenta algum problema de saúde “Eu coloca de joelho no chão para falar com Deus. Fala 

com Deus. É muito bom, ele escuta também”. Toussaint, também, em qualquer situação de 

adoecimento seu ou de familiares e amigos, usa a oração como primeiro recurso e, chegou, até 

mesmo, a optar pela oração antes de qualquer outra ação mais concreta, ao socorrer uma pessoa 

na rua. Domingue apela a sua religiosidade, aparentemente, de maneira menos frequente. 

Contudo, relata que no Haiti essa prática era mais comum, devido à dificuldade de acesso aos 

cuidados médicos. Por outro lado, apesar de se identificar como cristão, não se apoia na religião 

em situações de adoecimento. 

A religiosidade é expressada predominantemente na forma de oração e, para Kleinman 

(1978), é um dos componentes do subsistema popular do cuidado em saúde de itinerários 

terapêuticos. Destaca-se que essa é uma estratégia utilizada de maneira contínua e associada 

com outros recursos terapêuticos (KLEINMAN, 1978; GERDHARDT, 2006; PINHO e 

PEREIRA, 2012). 

 A religiosidade e espiritualidade representam importante recurso no cuidado em saúde 

e vem sendo objeto de estudos internacionais e em nosso país com interesse crescente por esse 

tema para estudo (RIPPENTROP et al., 2005; FONTÃO, 2021).  

Importante considerar que todos os sujeitos da pesquisa que relataram a religiosidade 

como recurso para o cuidado em saúde, tanto no Brasil quanto no Haiti, concomitantemente 

com o cuidado médico. Suzanne não deixou de fazer orações para seu problema nas pernas, 

mesmo quando tinha acesso a serviços de saúde privados, onde se sentia bem cuidada. Alguns 

estudos têm discutido o papel da religiosidade e espiritualidade no controle da dor e na melhoria 

da qualidade de vida de pessoas que apresentam dor crônica (RIPPENTROP et al., 2005; 

PERES et al., 2007).  

Outra estratégia para o cuidado em saúde, presente em todas as histórias, é o uso de 

chás, mais frequentemente realizados com ervas, raízes e frutas. Na história de Toussaint, os 

chás aparecem de forma marcante. Ele descreve em detalhes distintas dimensões do uso de chás 

de ervas e raízes, valorizando sua importância para o cuidado da saúde da família, em seu 

cotidiano. Essa prática vem desde cedo, aprendida em seu país com a família e, até mesmo, em 

programas de rádio do Haiti. No Brasil, manteve-se aberto a novos aprendizados, utilizando 
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esse recurso tanto para tratar, quanto para prevenir doenças. Destaca-se a diversidade desse 

arsenal terapêutico e, também, certa especificidade na indicação de seu uso, relacionadas com 

os sintomas ou problemas apresentados. 

É importante registrar que esse recurso é frequentemente utilizado em associação com 

outras estratégias terapêuticas (GERDHARDT, 2006; PINHO e PEREIRA, 2012), como 

identificado na história de Toussaint, em particular, no período em que cuidou de sua esposa 

em situação de sofrimento mental.  

No caso de Louis e Domingue, essa prática era mais habitual quando viviam no Haiti. 

No Brasil, Domingue continuou usando esse recurso, embora em menor frequência. Suzanne, 

também usava chás desde o Haiti. Aprendeu essa prática de cuidado ainda criança com a 

família, mais tarde com o marido e, ainda, com novos conhecidos no Brasil. Contudo, acredita 

que aqui esse uso tem sido menos frequente do que costumava fazer em seu país; lá, essa é uma 

prática culturalmente muito presente no cotidiano das pessoas. Ela, ainda, associa o menor uso 

de chás aqui, com o fato de que terem maior acesso a serviços de saúde. Situação semelhante 

foi discutida em estudo realizado por Gerdhardt (2006), no qual identificou que estratégias 

mudavam conforme avaliação de necessidade e disponibilidade de recursos. 

Além dos chás, o uso de remédios, que podem ser comprados sem receita médica, 

Louis e Domingue relatam uso de alguns medicamentos para sintomas como dores e febre; 

citaram, particularmente, a dipirona e o paracetamol. que são medicamentos de fácil acesso e 

muito utilizados pela população brasileira. 

No Brasil, Domingue faz uso desse recurso quando percebe sintomas iniciais de 

adoecimento, antes de buscar qualquer serviço de saúde. Essa prática é distinta da que fazia, 

quando vivia no Haiti; lá, ele usava mais os chás. Também é importante considerar que 

Domingue trabalha como ACS, em uma UBS do SUS, contexto que propicia maior 

proximidade e, consequentemente, maior conhecimento e facilidade para o consumo desses 

medicamentos. 

Louis, em contrapartida, fazia uso maior de medicamentos em sua terra natal, apesar 

de maior dificuldade de acesso aos mesmos. No Brasil, sempre que se sente mal, já pensa em 

recorrer a um serviço de saúde. Por outro lado, Toussaint parece recorrer pouco a essa estratégia 

de cuidado, tendo referido uso esporádico de dipirona. 
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A busca por uma rede social de apoio, tanto na esfera de familiares, quanto na da 

comunidade de haitianos imigrantes, foi uma importante estratégia de cuidado em saúde 

relatada. O apoio da família tem papel importante na rede de cuidados que esses imigrantes 

conseguem construir. Chama a atenção a história de Louis na qual seu irmão mais velho 

desempenha um papel destacado, sendo sempre consultado em qualquer situação de 

adoecimento familiar.  

Ainda em relação ao papel da família no cuidado, sobressaíram duas situações de 

sofrimento mental, nas quais Toussaint e Domingue assumiram uma função cuidadora 

fundamental para a recuperação de suas esposas. O cuidado carinhoso e dedicado, bem como o 

uso de chás foi comum nas duas histórias. Toussaint, em nenhum momento, considerou a 

possibilidade de recorrer aos serviços de saúde mental do SUS. Estudo com refugiados 

congoleses, encontrou comportamento semelhante: em situações de sofrimento mental, aqueles 

imigrantes também não recorreram aos serviços de saúde (HAYDU, 2017). Em contrapartida, 

Domingue por trabalhar em uma UBS, optou por levar sua esposa para realizar 

acompanhamento com profissionais de saúde mental do SUS.  

Na rede de apoio comunitária, constituída pela própria comunidade de haitianos, 

pessoas que desempenham a função de intérprete assumem papel destacado. Todos os sujeitos 

do sexo masculino que participaram deste estudo atuavam de alguma maneira como intérpretes 

tanto de seus familiares quanto de outra(o)s compatriotas imigrantes, visando a facilitar seu 

acesso a diversos serviços públicos, em particular os de saúde. 

Nesse sentido, a dimensão da comunicação no cuidado em saúde para populações 

imigrantes é estratégica, particularmente para os que falam outra língua como os haitianos. A 

dificuldade dos haitianos com a língua portuguesa foi recorrente nas histórias dos três 

participantes: Toussaint, Louis e Domingue. Toussaint, por sua formação em Letras, seu desejo 

de se integrar ao Brasil, bem como por sua atuação como um dos líderes da USIH, era 

constantemente chamado para ser o intérprete., Essa demanda passou a ser menos frequente 

pois, em sua opinião os haitianos estão falando melhor o português. 

Louis, embora trabalhe em um supermercado, com frequência é demandado pelos 

profissionais da UBS de seu bairro para atuar com intérprete. Esse fato chama a atenção sobre 

dificuldades que serviços de saúde enfrentam em seu cotidiano para cuidar de imigrantes.  
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Ao falar sobre essa atividade que exerce como intérprete de seus compatriotas, 

Domingue se autodenomina como “porta-voz”. Essa é uma função essencial em seu trabalho 

enquanto Agente Comunitário de Saúde, em uma região do município de São Paulo onde vivem 

muitos imigrantes, de distintas nacionalidades incluindo haitianos. Relatou inclusive que, 

durante sua jornada de trabalho, costuma receber ligações telefônicas da UBS durante o seu dia 

de trabalho para dar apoio às dificuldades de entendimento de haitianos pelos profissionais: “a 

maioria não fala (...) e não entende” o português.  

 

5.2 Caminhos percorridos em serviços de saúde do sistema oficial 

Os imigrantes que compuseram este estudo têm experiências de uso de serviços de 

saúde no Brasil muito distintas. Contudo, no Haiti suas vivências são semelhantes, pois todos 

apresentavam dificuldades para acessar esse tipo de recurso. Lá, apenas Domingue e Troussaint 

tiveram experiências pontuais de uso de serviços de saúde. Atribuíram essa situação ao fato de 

não existir um sistema de saúde público, como o SUS, no Haiti. Os poucos serviços existentes 

eram privados, o que representava importante barreira de acesso. 

Desde que chegaram ao Brasil, o uso de serviços de saúde passou a constituir uma 

importante estratégia de cuidado. Os imigrantes que compuseram este estudo têm experiências 

de uso de serviços de saúde no Brasil muito distintas. Contudo, no Haiti suas vivências são 

semelhantes, pois todos apresentavam dificuldades para acessar esse tipo de recurso. Lá, apenas 

Domingue e Troussaint tiveram experiências pontuais de uso de serviços de saúde. Atribuíram 

essa situação ao fato de não existir um sistema de saúde público, como o SUS, no Haiti. Os 

poucos serviços existentes eram privados, o que representava importante barreira de acesso. 

Desde que chegaram ao Brasil, o uso de serviços de saúde passou a constituir uma 

importante estratégia de cuidado tanto para eles próprios, quanto para seus familiares. Isso se 

deveu ao fato de identificarem a possibilidade de acessar serviços de saúde públicos de forma 

gratuita próximos a suas moradias e, muitas vezes, até mesmo receberem atenção em casa por 

meio de ACS. Em particular, Suzanne e Louis relataram que seu primeiro pensamento em 

alguma situação de adoecimento, aqui no Brasil, é procurar algum serviço de saúde do SUS, 

diferentemente do que ocorria no Haiti.  
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Apesar disso, as histórias dos três homens, que participaram deste estudo, expressaram 

uma realidade de uso esporádico e pontual de serviços de saúde. Cabe destacar que esses 

sujeitos são jovens e, segundo relatam, não apresentam qualquer morbidade que necessite 

acompanhamento. Nesse contexto, compõem o grupo populacional que, geralmente, utiliza 

menos serviços de saúde ambulatoriais como já evidenciado em distintos estudos realizados 

tanto entre brasileiros (PINHEIRO et al., 2002; LEVORATO et al., 2014), quanto entre 

imigrantes haitianos (ALVES et al., 2019). 

Suzanne foi a exceção do grupo pois, além do acompanhamento de suas três gestações 

e partos, continua utilizando serviços para cuidar de outros problemas de saúde dela própria e 

de uma filha com uma doença crônica. Importante considerar que as mulheres utilizam mais 

serviços de saúde ambulatoriais e de caráter preventivo, tanto para seu próprio cuidado, quanto 

para o cuidado de seus familiares, particularmente seus filhos (GUTMANN et al., 2022). 

Diferentemente da história de Suzanne, os demais relataram maior experiência com 

serviços de saúde do SUS a partir do cuidado de seus familiares. Domingue e Troussaint tiveram 

vivência com as gestações e partos de suas esposas, bem como o acompanhamento das filhas. 

Vale destacar o relato de Louis sobre o esforço da família para trazer o pai do Haiti para se 

tratar no SUS, dado que o mesmo tem diversas doenças crônicas e não conseguia acessar 

serviços de saúde no Haiti.  

A maior parte das experiências relatadas foi em serviços de saúde vinculados ao SUS. 

Suzanne utilizou serviços de saúde privados no período em que trabalhou com carteira de 

trabalho assinada e se sentiu bem cuidada pelo fato de ter conseguido realizar exames 

complementares solicitados. Toussaint também utilizou serviços privados, porém apenas para 

realizar exames relacionados com a saúde do trabalhador. 

Em relação ao SUS, todos os participantes deste estudo conheciam e utilizaram algum 

serviço de sua Atenção Básica. Identificavam as UBS e seus profissionais como importante 

recurso a ser buscado para suas necessidades de saúde, o que foi semelhante ao encontrado em 

outro estudo realizado com imigrantes bolivianos (CARNEIRO JR et al., 2022). Louis relatou 

uma situação, para ele inusitada, na qual destacou que sua primeira experiência com o SUS se 

deu a partir de uma visita de uma ACS. Por se encontrar com dor de dente, essa agente 

encaminhou-o para consulta e início de tratamento na UBS do bairro.  
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Além da Atenção Básica, houve relato de uso de distintos serviços do SUS (próprios 

e particulares/conveniados), para si próprios ou para seus familiares, que pudemos identificar 

como: Centro de Atenção Psicossocial, Farmácia de Alto Custo, Centro de Especialidades 

Odontológicas, Ambulatórios Especializados e Hospitais e/ou Maternidades.  

Todas as experiências de uso de serviços de saúde no SUS foram bem avaliadas. Em 

particular, foram destacadas algumas situações que refletiam o vínculo e comprometimento de 

alguns profissionais das UBS, bem como algumas atividades relacionadas com o papel 

desempenhado pelos ACS e, especialmente, a importância das visitas domiciliares. 

Apesar de alguns sujeitos deste estudo considerarem que, na atualidade, a maioria dos 

imigrantes haitianos entendem o português, na prática, o baixo domínio da língua portuguesa 

apareceu como um elemento dificultador para um bom atendimento nos serviços de saúde, em 

várias histórias desses sujeitos. Ventura e Yujra (2019) afirmam que a barreira linguística é uma 

das primeiras dificuldades sentidas e relatadas por imigrantes. Essa dificuldade com o domínio 

da língua e problemas de comunicação em saúde foram relatados em outros estudos realizados 

com população imigrante no Brasil e no exterior (RAMOS, 2017; WOODGATE et al., 2017; 

ALVES et al., 2019; VENTURA e YUJRA, 2019; CARNEIRO JR, 2022). 

Dessa forma, esse tema deve ser discutido de forma mais abrangente, não limitado ao 

domínio de uma língua, mas enquanto um problema de comunicação e/em saúde, que envolve 

distintas dimensões e atores sociais: imigrantes, gestores e profissionais da saúde. Nesse 

sentido, Ramos discute que, em uma sociedade contemporânea, diversa e multicultural, os 

gestores e os profissionais de saúde deveriam ter competências nas áreas da comunicação e da 

interculturalidade que propiciem uma “comunicação culturalmente eficiente” para se conseguir 

viabilizar “cuidados culturalmente competentes”. Para tanto, já foram delineados alguns 

parâmetros para a organização de serviços de saúde, bem como programas de formação 

profissional baseados em “competências comunicacionais e interculturais em saúde” 

fundamentais para os profissionais de saúde (RAMOS, 2017). 

Dentre esses parâmetros, encontra-se um que propõe a disponibilização de 

profissionais bilingues e de serviços de intérprete. Destaca-se que o SUS, em alguns municípios 

brasileiros, tem incorporado imigrantes em seu quadro de pessoal da AB para viabilizar essa 

função de intérprete. Nessa direção, Domingue foi contratado como ACS para atuar em uma 

UBS do SUS, no município de São Paulo, por seu domínio das línguas creolle e português, que 
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a barreira linguística é uma das primeiras dificuldades sentidas e relatadas por imigrantes e 

indicam a necessidade de ações específicas para seu enfrentamento.  

 

5.3 Limites do estudo 

É importante considerar que o perfil dos sujeitos deste estudo, em si, representou uma 

limitação ao estudo e à abordagem propostas. Por ser um grupo com predomínio de homens, 

relativamente jovens e sem doenças crônicas, suas experiências pessoais de doença foi restrita. 

Contudo, a estratégia de ampliar a base dessa experiência com a possibilidade de explorarem 

situações vivenciadas com parentes e outros conhecidos, compatriotas haitianos, possibilitou 

uma superação parcial a essa limitação. 

Outra limitação que foi observada está relacionada com a dificuldade com a 

comunicação entre os sujeitos entrevistados e o pesquisador. Embora tenhamos buscado 

identificar haitianos, que tivessem domínio relativo da língua portuguesa e/ou que tivesse outro 

conhecido seu como intérprete, observou-se alguma limitação no desenvolvimento de situações 

e/ou reflexões sobre sua história ou experiências de doença. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Em geral, constroem seus caminhos de cuidado utilizando distintas estratégias e 

recursos, destacando-se a força da religiosidade e espiritualidade, bem como o uso frequente de 

chás, associados com a busca por serviços de saúde, predominantemente do SUS. A construção 

desses caminhos no Brasil representa um avanço, relativamente ao que ocorria no Haiti, pois 

aqui conseguem ter acesso ao nosso sistema de saúde. 

Apesar de reconhecerem avanços e avaliarem positivamente a atenção recebida, esses 

sujeitos identificaram dificuldades em seus caminhos pelos serviços de saúde. O principal 

obstáculo está relacionado com a comunicação, concretizada nos encontros e desencontros 

entre os imigrantes e os profissionais de saúde. Deve-se considerar que essa dificuldade, que já 

é presente nos serviços de saúde em geral e no SUS em particular, torna-se ainda maior em 

contextos interculturais. Importante esclarecer que essa comunicação não se restringe à 

linguagem; contempla a compreensão e respeito à diversidade cultural.  

Embora essa dimensão da dificuldade com a comunicação tenha sido relatada pelos 

haitianos que participaram deste estudo, pode-se deduzir que imigrantes de outras 

nacionalidades enfrentem situações semelhantes. Nesse sentido, considerando o contexto atual 

dos movimentos migratórios no país, é fundamental desenvolver ações que contribuam para 

garantir direitos de cidadania a essas populações que vivem neste país. Em particular, o direito 

à saúde e a um cuidado de qualidade. 

Pode-se afirmar que ainda há muito por fazer para superar essas dificuldades da 

comunicação, nos distintos serviços de saúde, em particular naqueles da Atenção Primária em 

Saúde por seu papel de porta de entrada preferencial do SUS. Embora alguns municípios 

estejam incorporando imigrantes entre seus trabalhadores e outras iniciativas como a elaboração 

de cartilhas para alguns imigrantes, essas experiências ainda são limitadas. É importante 

considerar que o município de São Paulo formulou uma Política Municipal para a População 

Imigrante, em que a atenção à saúde e o SUS municipal compunham um de seus elementos 

estruturante (SÃO PAULO, 2016). Contudo, essa política avançou pouco em sua 

implementação por não ter sido priorizada em gestões subsequentes. 

Considerando os achados deste estudo, entendemos que a gestão do SUS deveria dar 

atenção diferenciada ao tema da comunicação em contexto intercultural. Nesse sentido, seria 
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relevante implementar processos de educação permanente com as equipes de saúde visando a 

qualificar o cuidado em saúde de populações de imigrantes.  
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APÊNDICE A 

  

ROTEIRO PARA ENTREVISTA 

  

Entrevistado(a): _____________________________________ Idade: ______ 

Pesquisador(a)/Entrevistador(a): ___________________________________ 

Data da entrevista: ___/___/______ 

  

1) Por favor, senhor(a) _______________, conte um pouco sobre sua história e como 

tem sido sua vida desde que chegou ao Brasil.  

(Breve história de vida - retrato social: local de nascimento; quando chegou ao Brasil; o que 

motivou a imigração; como e com quem vive; tipo de trabalho/ocupação; outras informações) 

2) Como o(a) senhor(a) tem feito para cuidar de sua saúde. 

Experiências de adoecimento ou problemas de saúde e as estratégias utilizadas para resolvê-los 

(no Haiti e no Brasil). O relato de uma experiência marcante pode ajudar a descrever as 

estratégias utilizadas para seu cuidado 

• 1º recurso utilizado/quem procura (pessoa, serviço, religião) quando não está bem  

• pessoas que habitualmente o(a) ajuda(m) em situação de necessidade (Rede Social de 

Apoio)  

• como a religião (vodu) ou outra crença/fé entra na vida e nas situações de adoecimento  

• uso de Serviço de Saúde do SUS-São Paulo para qual(is) problema(s) (Pronto Socorro, 

UPA, UBS, CAPS outros)  

● uso de remédios caseiros (chás, ervas, garrafadas) ou de farmácia indicado por amigo(a) 

ou parente  

● cuidados aprendidos com parentes e com comunidade(s) 
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APÊNDICE B 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Título do Projeto de Pesquisa: Caminhos do cuidado em saúde de imigrantes haitianos, no 

município de São Paulo (SP) 

Pesquisador Responsável: Nicanor Rodrigues da Silva Pinto  

Local onde será realizada a pesquisa: São Paulo (SP) 

Sr.(Sra.) ________________, a partir do sr. Maurice (nome fictício), convidamos o(a) Sr.(Sra.) 

a participar da pesquisa Caminhos do cuidado em saúde de imigrantes haitianos, no município 

de São Paulo (SP). Gostaríamos de fazer uma entrevista com o(a) sr.(sra.) para conhecermos 

sua história de vida e como cuida de sua saúde. Sua participação é muito importante para nós. 

Porém, se não puder ou não se sentir à vontade, não há obrigação de participar contra sua 

vontade. 

A qualquer momento, antes, durante ou depois da entrevista, o(a) sr.(sra.) poderá solicitar 

mais esclarecimentos, recusar-se a participar ou desistir de participar. Em todas essas 

situações, ninguém será prejudicado, penalizado ou responsabilizado de nenhuma forma.  

Em caso de dúvidas sobre a pesquisa, o(a) sr.(sra.) pode entrar em contato com o pesquisador 

responsável Nicanor Rodrigues da Silva Pinto, nos telefones (11) 5576-4848 voip 1864 e/ou e-

mail nicanor.pinto@gmail.com ou com o pesquisador Rafael Nunes Borges, no telefone (19) 

99639-3367 e/ou e-mail rafaelnborges1@gmail.com. Este estudo foi analisado por um Comitê 

de Ética em Pesquisa (CEP) que é um órgão que protege o bem-estar dos participantes de 

pesquisas. O CEP é responsável pela avaliação e acompanhamento dos aspectos éticos de 

todas as pesquisas envolvendo seres humanos, visando garantir a dignidade, os direitos, a 

segurança e o bem-estar dos participantes de pesquisas. Caso o(a) sr.(sra.) tenha dúvidas e/ou 

perguntas sobre seus direitos como participante deste estudo ou se não estiver satisfeito(a) 

com a maneira como o estudo está sendo realizado, entre em contato com o Comitê de Ética 

em Pesquisa (CEP) da Universidade Federal de São Paulo, situado na Rua Botucatu, 740, CEP 

04023-900 – Vila Clementino, São Paulo/SP, telefones (11) 5571-1062 ou (11) 5539-7162, às 

segundas, terças, quintas e sextas-feiras, das 9:00 às 12:00 horas ou pelo e-mail 

cep@unifesp.br.  

Todas as informações coletadas neste estudo serão confidenciais (seu nome jamais será 

divulgado). Somente o pesquisador e equipe de pesquisa terão conhecimento de sua 

identidade e nos comprometemos a mantê-la em sigilo. Os dados coletados serão utilizados 

apenas para esta pesquisa. Os resultados da pesquisa serão divulgados em espaços 

acadêmicos como Congressos e/ou Revistas científicas. 

Após ser apresentado(a) e esclarecido(a) sobre as informações da pesquisa, caso aceite ser 

entrevistado(a) – para a reconstituição da sua história de vida – o(a) sr.(sra.) deverá rubricar 
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todas as páginas e assinar ao final deste documento elaborado em duas vias. Cada via também 

será rubricada em todas as páginas e assinada pelo pesquisador responsável, sendo que uma 

via ficará com o(a) sr.(sra.), para que possa consultá-la sempre que necessário. 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES 

✔ Justificativa para realização da pesquisa: Há grande número de imigrantes do Haiti 

vivendo no estado de São Paulo. Avaliou-se que ser relevante realizar um estudo qualitativo 

com alguns desses imigrantes que vivem na capital do estado. A aproximação à realidade 

dessas pessoas, com foco nos caminhos percorridos para o cuidado em saúde, poderá ampliar 

o conhecimento e colocar em discussão tanto os desafios que as mesmas enfrentam, quanto 

como o SUS poderia contribuir para dar respostas a suas necessidades de saúde e, dessa 

forma, contribuir também para o fortalecimento do SUS municipal. 

✔ Objetivos da pesquisa: Geral: analisar estratégias e caminhos construídos por 

imigrantes haitianos no cuidado de sua saúde. Específicos: (a) analisar práticas e estratégias 

de cuidado em saúde utilizadas por imigrantes haitianos, para além dos recursos do sistema 

de saúde oficial; (b) analisar o uso de serviços de saúde do SUS por imigrantes haitianos, no 

seu processo de cuidado em saúde; (c) analisar o papel da Atenção Básica do SUS no processo 

de cuidado em saúde desses sujeitos. 

✔ População da pesquisa: Trata-se de uma pesquisa de caráter qualitativo que, por 

conveniência dos pesquisadores e a partir da indicação de um ator social da comunidade de 

haitianos já conhecido dos pesquisadores, serão entrevistados seis (6) sujeitos, imigrantes 

haitianos, dos gêneros masculino e feminino, residentes no município de São Paulo (SP). 

✔ Metodologia (não haverá procedimentos, nem coletas de materiais dos participantes): 

(a) Entrevistas dos sujeitos do estudo, realizadas em seus domicílios ou em outro local de suas 

preferências, com duração estimada em cerca de 60 minutos. As entrevistas terão gravação 

de áudio, para possibilitar o registro preciso dos relatos de suas histórias de vida e das práticas 

de cuidado em saúde; (b) Transcrição das entrevistas; (c) Os arquivos das gravações das 

entrevistas e suas transcrições ficarão sob a guarda do pesquisador responsável, na Unifesp; 

(d) Análise de conteúdo das entrevistas, utilizando-se a modalidade de análise temática; (e) 

Elaboração de narrativas breves das histórias de vida dos sujeitos participantes, com 

reconstituição de seus itinerários terapêuticos. 

✔ Riscos em participar da pesquisa: Os riscos potenciais associados ao tipo de estudo 

proposto são mínimos e estão relacionados a: desconforto por responder alguma questão; 

receio de ser identificado(a) pelo conteúdo de alguma fala; ou sofrimento por relembrar 

situações constrangedoras ou tristes da história vivida. 

✔ Benefícios em participar da pesquisa: Não há pagamento, compensação financeira ou 

benefício direto por participar e ser entrevistado(a). Os benefícios potenciais estão 
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relacionados à contribuição com a produção de conhecimento e, dessa forma, que o SUS possa 

aperfeiçoar suas ações em relação ao cuidado dos haitianos residentes no município. 

✔ Forma de acompanhamento: Não há possibilidade de acompanhar este tipo de estudo. 

Contudo, os pesquisadores se comprometem a realizar uma reunião com os sujeitos 

participantes do estudo, visando apresentar e discutir os achados do estudo (narrativas das 

histórias de vida e itinerários terapêuticos).] 

✔ Privacidade e confidencialidade: O(A) sr.(sra.) poderá interromper  o 

acompanhamento e a entrevista a qualquer momento e por qualquer motivo. Nós garantimos 

que as informações coletadas serão utilizadas apenas para os objetivos desta pesquisa, e que 

os participantes não serão identificados, mantendo assim a sua privacidade preservada. As 

informações obtidas serão analisadas em conjunto com as de outros participantes do estudo, 

não sendo divulgada a identificação de nenhum participante. 

✔ Acesso a resultados parciais ou finais da pesquisa: Garantimos que o(a) sr.(sra.) 

receberá resposta a qualquer pergunta e esclarecimento a qualquer dúvida, envolvendo 

assuntos relacionados com este estudo. 

✔ Custos envolvidos pela participação da pesquisa: Sua participação na pesquisa não 

envolve custos, tampouco compensações financeiras. Se houver gastos, como com transporte 

e/ou com alimentação, eles serão ressarcidos. 

 

Consentimento do(a) participante 

 

Eu, ____________________________________________________, abaixo assinado, declaro 

que concordo em participar desse estudo. Fui devidamente informado(a) e esclarecido(a) 

sobre o objetivo desta pesquisa, que li ou foram lidos para mim, os procedimentos nela 

envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios decorrentes da minha participação e 

esclareci todas as minhas dúvidas. Foi-me garantido que eu posso me recusar a participar e 

retirar meu consentimento a qualquer momento, sem que isto cause qualquer prejuízo, 

penalidade ou responsabilidade. Autorizo a divulgação dos dados obtidos neste estudo 

mantendo em sigilo de identidade. Informo que recebi uma via deste documento com todas 

as páginas rubricadas e assinadas por mim e pelo Pesquisador Responsável. 

Nome do(a) participante: _____________________________________________________ 

Endereço: _________________________________________________________________ 

RG/RNE: ______________________   CPF: ___________________  
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Assinatura: _______________________________ Local e data: São Paulo,  ___/___/_____ 

 

Declaração do pesquisador 

 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária, o Consentimentos Livre e Esclarecido 

deste participante (ou representante legal) para a participação neste estudo. Declaro ainda 

que me comprometo a cumprir todos os termos aqui descritos.  

 

 

Nome do Pesquisador: _______________________________________________________ 

Assinatura: ________________________________ Local e data: São Paulo, ___/___/_____ 

Título do Projeto de Pesquisa: Caminhos do cuidado em saúde de imigrantes haitianos, no 

município de São Paulo (SP) 

Pesquisador Responsável: Nicanor Rodrigues da Silva Pinto 

Local onde será realizada a pesquisa: São Paulo (SP) 
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ANEXO A – Parecer 1 (CEP-Unifesp)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE 
SÃO PAULO - UNIFESP 

Endereço: Rua Botucatu, 740 

Bairro: VILA CLEMENTINO CEP: 04.023-900 

UF: SP 

Telefone: 

Município: 

(11)5571-1062 

SAO PAULO 

Fax:   (11)5539-7162 E-mail:   cep@unifesp.br 

Página 01 de 06 

 

 

 

  PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP  
 

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA 
 

Título da Pesquisa: CAMINHOS DO CUIDADO EM SAÚDE DE IMIGRANTES HAITIANOS, NO 
MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA (SP) 

Pesquisador: Nicanor Rodrigues da Silva Pinto 

Área Temática: 

Versão: 2 

CAAE: 36508820.4.0000.5505 

Instituição Proponente: Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP/EPM 

Patrocinador Principal: Financiamento Próprio 

 

DADOS DO PARECER 

 

Número do Parecer: 4.458.942 
 

Apresentação do Projeto: 

-Projeto CEP/UNIFESP n:0971/2020 (parecer final) 

-Trata-se de Projeto de MESTRADO PROFISSIONAL EM SAUDE DA FAMILIA de RAFAEL NUNES 

BORGES. 

-Orientador: Prof. Dr. Nicanor Rodrigues da Silva Pinto; Co-orientadora: Profa. Dra. Sandra Maria Spedo; - 

Projeto vinculado ao Departamento de Medicina Preventiva, Campus Sao Paulo, Escola Paulista de 

Medicina, UNIFESP. 

 
-As informacoes elencadas nos campos "Apresentacao do Projeto", "Objetivo da Pesquisa" e "Avaliacao dos 

Riscos e Benef icios"  foram ret iradas do arquivo Informacoes Basicas da Pesquisa 

(PB_INFORMACOES_BASICAS_DO_PROJETO_1606761.pdf ,  gerado em 5/8/2020)  

 
APRESENTACAO: Antecedentes. Em 2019, cerca de 272 milhoes de pessoas viviam fora de seus paises 

de origem, o que corresponde a cerca de 3,5% da populacao mundial. Neste seculo, alem do aumento 

expressivo das imigracoes, observou-se uma mudanca em seu perfil, com destaque para a “imigracao 

forcada”. A partir de 2010, quando ocorreu um terremoto de grande magnitude no Haiti, o Brasil vem 

atraindo numero crescente de imigrantes dessa nacionalidade, sendo que parcela significativa esta vivendo 

no interior do estado de Sao Paulo. Esses imigrantes, alem de enfrentarem dificuldades no processo 

migratorio, vem vivenciando situacoes de desigualdade de 
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renda e de acesso a servicos de saude. Nesse contexto, avaliou-se ser relevante a realizacao de um estudo 

com imigrantes haitianos, que vivem nesse estado. Objetivos. Geral: analisar estrategias e caminhos 

construidos por imigrantes haitianos no cuidado de sua saude. Especificos: (a) analisar praticas e estrategias 

de cuidado em saude utilizadas por imigrantes haitianos, para alem dos recursos do sistema de saude oficial; 

(b) analisar o uso de servicos de saude do SUS por imigrantes haitianos, no seu processo de cuidado em 

saude; e (c) analisar o papel da Atencao Basica do SUS no processo de cuidado em saude desses sujeitos. 

Metodos. Propoe-se um estudo qualitativo com a realizacao de entrevistas em profundidade, utilizando a 

estrategia da historia de vida focal, com imigrantes haitianos de ambos sexos, que tenham 18 anos ou mais 

de idade, compreendam a lingua portuguesa e residam no municipio de Hortolandia (SP). Os sujeitos do 

estudo serao selecionados na comunidade de haitianos do municipio, em amostra por conveniencia dos 

pesquisadores e com apoio de um informante chave dessa comunidade. Pretende-se entrevistar um total de 

seis pessoas. A analise do material das entrevistas utilizara a tecnica de analise de conteudo, na modalidade 

tematica, com elaboracao de narrativas breves das historias de vida dos sujeitos participantes e 

reconstituicao de seus itinerarios terapeuticos. 

-HIPOTESE: Para o desenvolvimento do estudo proposto, foram assumidos os seguintes 

pressupostos/hipoteses: (a) pessoas imigrantes, em decorrencia de distintos fatores relacionados ao processo 

migratorio, apresentam dificuldades para realizar seus caminhos de cuidado em saude; e (b) o SUS tem 

potencial para mitigar parte dessas dificuldades. 

 

Objetivo da Pesquisa: 

-OBJETIVO PRIMARIO: Analisar estrategias e caminhos construidos por imigrantes haitianos no cuidado de 

sua saude. 

-OBJETIVO SECUNDARIO: Analisar praticas e estrategias de cuidado em saude utilizadas por imigrantes 

haitianos, para alem dos recursos do sistema de saude oficial. Analisar o uso de servicos de saude do SUS 

por imigrantes haitianos, no seu processo de cuidado em saude. Analisar o papel da Atencao Basica do 

SUS no processo de cuidado em saude desses sujeitos. 

Avaliação dos Riscos e Benefícios: 

Em relacao aos riscos e beneficios, o pesquisador declara: 

-RISCOS: Os riscos potenciais associados ao tipo de estudo proposto sao minimos e estao relacionados a: 

desconforto por responder alguma questao; receio de ser identificado(a) pelo conteudo de alguma fala; ou 

sofrimento por relembrar situacoes constrangedoras ou tristes da historia vivida. 

-BENEFICIOS: Nao ha pagamento, compensacao financeira ou beneficio direto por participar e ser 
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entrevistado(a). Os beneficios potenciais estao relacionados a contribuicao com a producao de conhecimento 

e, dessa forma, que o SUS de Hortolandia possa aperfeicoar suas acoes em relacao ao cuidado dos haitianos 

residentes no municipio. 

 

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa: 

TIPO DE ESTUDO: Trata-se de estudo qualitativo com a realizacao de entrevistas em profundidade, utilizando 

a estrategia da historia de vida focal, com imigrantes haitianos que residam no municipio de Hortolandia (SP). 

LOCAL: O municipio de Hortolandia foi escolhido por ser o local onde o pesquisador exerce atividade 

profissional, como MFC em uma UBS do SUS municipal. E, tambem, por ser um municipio, no qual residem 

imigrantes haitianos. 

PARTICIPANTES: participarao 6 imigrantes haitianos; 

Criterio de Inclusao: Sujeito do estudo (perfil): ser imigrante haitiano, com 18 anos de idade ou mais, dos 

generos masculino e feminino, residente no municipio de Hortolandia (SP) e entender/se comunicar em lingua 

portuguesa. 

PROCEDIMENTOS: 

-Pretende-se descrever Itinerarios terapeuticos de pessoas haitianas, considerando estrategias e trajetorias 

utilizadas para viabilizarem seus cuidados em saude. A aproximacao aos itinerarios terapeuticos dos sujeitos 

do estudo sera realizada por meio da historia de vida de cada sujeito. Mais precisamente por meio da historia 

de vida focal, que sera centrada na abordagem biografica do imigrante, a partir de sua chegada no Brasil 

-Os sujeitos do estudo serao selecionados na comunidade de haitianos do municipio, em amostra por 

conveniencia dos pesquisadores e com apoio de um informante chave dessa comunidade. -Pretende-se 

entrevistar um total de seis pessoas. A analise do material das entrevistas utilizara a tecnica de analise de 

conteudo, na modalidade tematica, com elaboracao de narrativas breves das historias de vida dos sujeitos 

participantes e reconstituicao de seus itinerarios terapeuticos. 

- Entrevista: A partir de uma questao disparadora, o pesquisador podera explorar e estimular ligacoes entre 

fatos e experiencias vivenciadas e citadas e/ou situacoes de cuidado, desde que o sujeito chegou ou ainda 

antes de sua vinda para o Brasil (ANEXO 1). 

-Para minimizar potenciais constrangimentos dos entrevistados, as entrevistas serao realizadas no municipio 

de Hortolandia, em local de preferencia de cada sujeito. 

(mais informacoes, ver projeto detalhado). 
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Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória: 

Respostas de pendências 

Recomendações: 

Sem recomendações. 

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações: 

Todas as pendências foram atendidas 

 

PENDÊNCIA 1- Solicita-se que o nome do aluno RAFAEL NUNES BORGES (citado na folha de capa do 

projeto detalhado), seja incluído no formulário de informações básicas da Plataforma Brasil, nos campos 

"Assistente" ou "Equipe de Pesquisa" (na Aba 1). 

RESPOSTA – O aluno Rafael Nunes Borges não estava, inicialmente, vinculado ao Projeto porque, na data 

em que o projeto foi cadastrado na Plataforma Brasil, ele ainda não tinha conseguido se cadastrar naquele 

espaço, inviabilizando sua vinculação ao projeto, desde o início. Com seu cadastro efetivado na Plataforma, 

sua inclusão na equipe foi efetivada. 

PENDÊNCIA ATENDIDA 

 

PENDÊNCIA 2- o cronograma (anexado na plataforma Brasil, no formulário de informações básicas da 

Plataforma Brasil, e inserido no final projeto detalhado) deve ser readequado/ajustado: deve ser levado em 

consideração o tempo para a tramitação do projeto no CEP UNIFESP. Uma vez que o projeto ainda está 

pendente, não será possível iniciar as entrevistas em 01/09/2020. 

RESPOSTA – O Cronograma foi corrigido e a previsão de início da realização das entrevistas foi postergada 

para o mês de novembro de 2020. Consequentemente, a previsão de início das transcrições das entrevistas 

também foi postergada para novembro de 2020. Esta correção está no item “Cronograma de Atividades” do 

Projeto e implicou apagar meses da previsão anterior e estender essas atividades por mais um mês cada. 

PENDÊNCIA ATENDIDA 

 
PENDÊNCIA 3- Em relação ao TCLE: 

3.a)- informar em que local a entrevista será realizada e quanto tempo em média durará 

RESPOSTA – A entrevista poderá ser realizada nos domicílios dos sujeitos da pesquisa ou em outro local 

de suas preferências e terá duração média estimada em cerca de 60 minutos. Esta correção foi incluída e 

está destacada no subitem “Metodologia” do TCLE. 
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3.b)- informar por qual motivo a entrevista será gravada e o que será feito com as gravações após a sua 

utilização 

RESPOSTA: As entrevistas serão áudio gravadas para possibilitar o registro preciso dos relatos das histórias 

de vida e das práticas de cuidado em saúde. E os arquivos das gravações e suas transcrições ficarão sob a 

guarda do pesquisador responsável, na Unifesp. Esses acréscimos foram incluídos e estão destacados no 

subitem “Metodologia” do TCLE. 

 
3.c)- Atenção: O modelo que foi enviado já está assinado e rubricado pelo pesquisador, o que não está correto: 

todas as assinaturas (dos pesquisadores e do participante) devem ser colhidas depois da leitura e aplicação 

do documento; O TCLE é um documento bastante importante, e seu teor deve ser analisado e aprovado pelo 

CEP, antes de sua aplicação. Não pode, portanto, já vir assinado. 

RESPOSTA: Encaminhada versão corrigida do TCLE, em formato Word, sem assinatura. 

PENDÊNCIA ATENDIDA 

 

Considerações Finais a critério do CEP: 

1 - O CEP informa que a partir desta data de aprovação toda proposta de modificação ao projeto original, 

incluindo necessárias mudanças no cronograma da pesquisa, deverá ser encaminhada por meio de emenda 

pela Plataforma Brasil. 

2 - O CEP informa que a partir desta data de aprovação, é necessário o envio de relatórios parciais 

(semestralmente), e o relatório final, quando do término do estudo, por meio de notificação pela Plataforma 

Brasil. 

 

 

Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados: 
 

Tipo Documento Arquivo Postagem Autor Situação 

Informações Básicas PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_P 03/12/2020  Aceito 
do Projeto ROJETO_1606761.pdf 18:13:52  

Outros ceppb2020parecer4285238_RESPOST 03/12/2020 Nicanor Rodrigues da Aceito 
 AS2.docx 18:13:22 Silva Pinto  

Cronograma ceppb2020_PROJETO_CRONOGRAMA 30/11/2020 Nicanor Rodrigues da Aceito 
 _corrigido2.pdf 21:53:19 Silva Pinto  

Brochura Pesquisa ceppb2020_PROJETO_corrigido2.pdf 30/11/2020 Nicanor Rodrigues da Aceito 
  21:50:16 Silva Pinto  

TCLE / Termos de ceppb2020_TCLE_corrigido.docx 24/09/2020 Nicanor Rodrigues da Aceito 
Assentimento /  15:33:42 Silva Pinto  

Justificativa de     

 

 

Página 05 de 06 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE 
SÃO PAULO - UNIFESP 

Endereço: Rua Botucatu, 740 

Bairro: VILA CLEMENTINO CEP:   04.023-900 

UF: SP Município: SAO PAULO 

Telefone:   (11)5571-1062 Fax:   (11)5539-7162 E-mail:   cep@unifesp.br 



72 

 

 

Continuação do Parecer: 4.458.942 

 
Ausência ceppb2020_TCLE_corrigido.docx 24/09/2020 Nicanor Rodrigues da Aceito 

  15:33:42 Silva Pinto  

Projeto Detalhado / ceppb2020_PROJETO_CAMINHOS_D 05/08/2020 Nicanor Rodrigues da Aceito 
Brochura O_CUIDADO.pdf 00:09:49 Silva Pinto  

Investigador     

Orçamento ceppb2020_PROJETO_ORCAMENTO.p 05/08/2020 Nicanor Rodrigues da Aceito 
 df 00:00:50 Silva Pinto  

Folha de Rosto ceppb2020_FolhaDeRosto_assinado.pdf 04/08/2020 Nicanor Rodrigues da Aceito 
  23:45:21 Silva Pinto  

 
 
 

Situação do Parecer: 

Aprovado 

Necessita Apreciação da CONEP: 

Não 
 

SAO PAULO, 12 de Dezembro de 2020 
 
 

Assinado por: 

Paula Midori Castelo Ferrua 
(Coordenador(a)) 
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ANEXO B - Parecer 2 - Emenda (CEP-Unifesp)

 
 

  PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP  
 

DADOS DA EMENDA 
 

Título da Pesquisa: CAMINHOS DO CUIDADO EM SAÚDE DE IMIGRANTES HAITIANOS, NO 
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO (SP) 

Pesquisador: Nicanor Rodrigues da Silva Pinto 

Área Temática: 

Versão: 3 

CAAE: 36508820.4.0000.5505 

Instituição Proponente: Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP/EPM 

Patrocinador Principal: Financiamento Próprio 

 

DADOS DO PARECER 
 

Número do Parecer: 4.524.660 
 

Apresentação do Projeto: 

Projeto CEP/UNIFESP: 0971/2020 

Trata-se de emenda (E1) ao projeto: Alteração do local de estudo e do título 

 

As informações elencadas nos campos “Apresentação do Projeto”, “Objetivo da Pesquisa” e “Avaliação dos 

Riscos e Benefícios”  foram ret iradas do arquivo Informações  Básicas da Pesquisa  

(PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_1694773_E1.pdf ,  de 26/01/2021).   

 
BREVE APRESENTAÇÃO DO PROJETO: 

Antecedentes. Em 2019, cerca de 272 milhões de pessoas viviam fora de seus países de origem, o que 

corresponde à cerca de 3,5% da população mundial. Neste século, além do aumento expressivo das 

imigrações, observou-se uma mudança em seu perfil, com destaque para a “imigração forçada”. 

A partir de 2010, quando ocorreu um terremoto de grande magnitude no Haiti, o Brasil vem atraindo número 

crescente de imigrantes dessa nacionalidade, sendo que parcela significativa está vivendo no interior do 

estado de São Paulo. 

Esses imigrantes, além de enfrentarem dificuldades no processo migratório, vêm vivenciando situações de 

desigualdade de renda e de acesso a serviços de saúde. N 

esse contexto, avaliou-se ser relevante a realização de um estudo com imigrantes haitianos, que 
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Continuação do Parecer: 4.524.660 

 

 
vivem nesse estado. 

Objetivos. Geral: analisar estratégias e caminhos construídos por imigrantes haitianos no cuidado de sua 

saúde. 

Específicos: (a) analisar práticas e estratégias de cuidado em saúde utilizadas por imigrantes haitianos, para 

além dos recursos do sistema de saúde oficial; (b) analisar o uso de serviços de saúde do SUS por imigrantes 

haitianos, no seu processo de cuidado em saúde; e (c) analisar o papel da Atenção Básica do SUS no 

processo de cuidado em saúde desses sujeitos. 

Métodos. Propõe-se um estudo qualitativo com a realização de entrevistas em profundidade, utilizando a 

estratégia da história de vida focal, com imigrantes haitianos de ambos sexos, que tenham 18 anos ou mais 

de idade, compreendam a língua portuguesa e residam no município de São Paulo (SP). 

Os sujeitos do estudo serão selecionados na comunidade de haitianos do município, em amostra por 

conveniência dos pesquisadores e com apoio de um informante chave dessa comunidade. Pretende-se 

entrevistar um total de seis pessoas. 

A análise do material das entrevistas utilizará a técnica de análise de conteúdo, na modalidade temática, 

com elaboração de narrativas breves das histórias de vida dos sujeitos participantes e reconstituição de 

seus itinerários terapêuticos. 

 
 

 
Objetivo da Pesquisa: 

Objetivo Primário: 

Analisar estratégias e caminhos construídos por imigrantes haitianos no cuidado de sua saúde. 

 

Objetivo Secundário: 

- Analisar práticas e estratégias de cuidado em saúde utilizadas por imigrantes haitianos, para além dos 

recursos do sistema de saúde oficial. 

- Analisar o uso de serviços de saúde do SUS por imigrantes haitianos, no seu processo de cuidado em 

saúde. 

- Analisar o papel da Atenção Básica do SUS no processo de cuidado em saúde desses sujeitos 
 

 
Avaliação dos Riscos e Benefícios: 

sem alteração em decorrência da emenda 

Mantidos em relação ao projeto original. 
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Continuação do Parecer: 4.524.660 

 

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa: 

Trata-se de emenda (E1) ao projeto. 

Justificativa para a emenda: 

Necessidade de mudança (urgente) do local do estudo para o município de São Paulo (SP) e do título do 

projeto. 

Justificativa: 

O projeto aprovado previa a realização do estudo no município de Hortolândia (SP). Contudo, no transcorrer 

do processo de apreciação do projeto pelo CEP-Unifesp, o pesquisador/mestrando Rafael Nunes Borges, que 

é médico e atuava profissionalmente em Hortolândia, teve que mudar seu vínculo trabalhista para uma cidade 

da região do grande ABC e, também, sua residência para a cidade de São Paulo. 

Esse fato, associado ao contexto do recrudescimento da Pandemia de Covid-19 pelo qual este estado 

passa, dificultaram a continuidade do processo de negociação com o informante chave da comunidade 

haitiana de Hortolândia. 

Nesse contexto, considerando os prazos para a conclusão do mestrado do Rafael, avaliou-se ser necessária 

a mudança do local do estudo para o município de São Paulo para superar dificuldades encontradas em 

Hortolândia. 

A escolha de São Paulo se justifica por conhecermos uma comunidade de haitianos na cidade, o que agilizaria 

o início do trabalho de campo e, também, por facilitar o deslocamento do pesquisador para a realização das 

entrevistas. 

Esclarece-se, ainda, que serão mantidas todas as demais estratégias e técnicas previstas nos Métodos do 

projeto aprovado. 

A mudança restringe-se ao local do estudo e, consequentemente, ao título do projeto. 

Como decorrência dessa mudança, foram necessárias as readequações do cronograma de atividades, do 

orçamento e do TCLE. 

 
 

 
Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória: 

Documentos apresentados para a emenda: 

1- Carta justificativa de emenda (ceppb2021_EMENDA_MUDANCA.docx) 

2- Cronograma (ceppb2021_CRONOGRAMA_FINAL_emenda.pdf) 

3- Projeto detalhado (ceppb2021_PROJETO_FINAL_emenda.pdf) 

4- TCLE (ceppb2021_TCLE_FINAL_emenda.docx) 

5- Orçamento (ceppb2021_ORCAMENTO_FINAL_emenda.pdf) 
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Continuação do Parecer: 4.524.660 

 

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações: 

Emenda aprovada. 

Considerações Finais a critério do CEP: 
 

Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados: 
 

Tipo Documento Arquivo Postagem Autor Situação 

Informações Básicas PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_169477 26/01/2021  Aceito 
do Projeto 3_E1.pdf 22:17:45  

Orçamento ceppb2021_ORCAMENTO_FINAL_eme 26/01/2021 Nicanor Rodrigues da Aceito 
 nda.pdf 22:11:49 Silva Pinto  

Outros ceppb2021_EMENDA_MUDANCA.docx 26/01/2021 Nicanor Rodrigues da Aceito 
  21:59:37 Silva Pinto  

Cronograma ceppb2021_CRONOGRAMA_FINAL_e 26/01/2021 Nicanor Rodrigues da Aceito 
 menda.pdf 21:48:34 Silva Pinto  

Brochura Pesquisa ceppb2021_PROJETO_FINAL_emenda. 26/01/2021 Nicanor Rodrigues da Aceito 
 pdf 21:44:42 Silva Pinto  

TCLE / Termos de ceppb2021_TCLE_FINAL_emenda.docx 26/01/2021 Nicanor Rodrigues da Aceito 
Assentimento /  21:38:29 Silva Pinto  

Justificativa de     

Ausência     

Outros ceppb2020parecer4285238_RESPOST 03/12/2020 Nicanor Rodrigues da Aceito 
 AS2.docx 18:13:22 Silva Pinto  

Projeto Detalhado / ceppb2020_PROJETO_CAMINHOS_D 05/08/2020 Nicanor Rodrigues da Aceito 
Brochura O_CUIDADO.pdf 00:09:49 Silva Pinto  

Investigador     

Folha de Rosto ceppb2020_FolhaDeRosto_assinado.pdf 04/08/2020 Nicanor Rodrigues da Aceito 
  23:45:21 Silva Pinto  

 

 
Situação do Parecer: 

Aprovado 

Necessita Apreciação da CONEP: 

Não 
 

SAO PAULO, 04 de Fevereiro de 2021 
 
 

Assinado por: 

Ediléia Bagatin 

(Coordenador(a)) 
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