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Resumo

A comunicação explora as representações sociais dos ACS com relação à recente

presença  de  imigrantes  haitianos,  em  uma  região  historicamente  colonizada  por

descendentes de alemães e italianos. As entrevistas foram em grupos focais conduzidas

junto aos ACS (agentes comunitários de saúde) do município de Lajeado na região do

Vale  do Taquari,  no  Rio  Grande do Sul,  Brasil.  Os resultados demonstram a relação

complexa que existe no processo de instalação destes imigrantes e suas relações com o

Estado, cuja atuação junto à população imigrante é sentida através da presença dos ACS.

Na cidade de Lajeado os ACS foram os primeiros atores a informar o poder público sobre

existência dos estrangeiros nos bairros desfavorecidos da cidade. Neste sentido, estes

ACS se veem confrontados a uma população que não fala, ou domina pouco a língua

portuguesa e que possui necessidades distintas da população local em razão da própria

vulnerabilidade  da  condição  de  imigrante.  O  artigo  apresenta  o  papel  dos  ACSs  no
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monitoramento  e  controle  populacional  e  explica  a  sua  atuação  junto  à  população

imigrante.  Também  ressaltam  as  representações  sociais  deste  ACS  com  relação  à

população haitiana. As conclusões apresentam a importância dos ACS no monitoramento

da população,  extrapolando suas funções de elo  entre a comunidade e estratégia de

saúde da família, mas se constituindo em informantes da administração municipal sobre

as mudanças populacionais da região, bem como a necessidade de qualificação destes

ACS para o atendimento a esta população.

Palavras-chave: Imigração, haitianos, saúde.

Introdução

Esta  comunicação  apresenta  resultados preliminares  de uma pesquisa  sobre  o

recente processo de chegada de imigrantes haitianos no Brasil e sua inserção regional no

Vale do Taquari, Rio Grande do Sul. A pesquisa teve início em novembro de 2013 e é

baseada em etnografia multisituada (MARCUS, 1995; 2002), entrevistas foram realizadas

com Agentes Comunitários de Saúde na cidade de Lajeado, no Rio Grande do Sul, Brasil

entre outubro de 2014 e março de 2015. Nosso objetivo é apresentar as “representações

sociais” dos Agentes Comunitários de Saúde com relação aos imigrantes haitianos e sua

inserção local  no interior  de um campo social  transnacional  (BASCH  et al.,  1994).  As

representações sociais são entendidas aqui como um ato de pensamento através do qual

um sujeito se refere a um objeto. Não pode haver representação sem objeto, neste caso

os sujeitos serão os ACS e o objeto os imigrantes haitianos no Vale do Taquari. Conforme

explica Jodelet  (1994),  as  representações se  caracterizam por  acarretarem atividades

mentais (de percepção, conceituais e de memória), elas se constituem em representações

mentais de um objeto restituído simbolicamente, portando em si o caráter construtivo,

criativo e autônomo da representação que comporta tanto a reconstrução e interpretação

do objeto, como a expressão do sujeito (JODELET, 1994:36 – 57).

Desde  os  anos  1980,  com o  movimento  da  Reforma Sanitária  e  a  criação  do

Sistema Único de Saúde (SUS), houve mudanças significativas no modelo de assistência

à saúde1. A partir de 1991 os Agentes Comunitários de Saúde (ACS) passaram a fazer

parte das políticas públicas federais com a criação do Programa de Agentes Comunitários

de Saúde (PACS). Em 1997, a portaria nº 1.886 aprova as diretrizes do PACS e também

do  Programa  Saúde  da  Família  (PSF)  (CAMPUS,  2005;  BRIGADÃO;  GONÇALVES,

1 Para uma visão detalhada sobre as políticas de Estado no Brasil  e as reformas na saúde a partir da
década de 1980  cf. CHINELLI  et al. 2011, p. 34 - 71. Através da análise das Conferências Nacionais de
Saúde as autoras discutem a reforma gerencial do Estado brasileiro e seus efeitos sobre a formação dos
trabalhadores em saúde.



2009).

O PSF é conhecido hoje como Estratégia de Saúde da Família (ESF), por não se

tratar mais apenas de um programa e sim, uma política estratégica de saúde do Estado

(VIEIRA;  DURÃO;  LOPES,  2011).  O  exercício  da  atividade  profissional  do  ACS  foi

regulamentado pela Lei nº 11.350, de 5 de outubro de 2006, segundo o Art. 3º “o Agente

Comunitário de Saúde tem como atribuição o  exercício de atividades de prevenção de

doenças e promoção da saúde, mediante ações domiciliares ou comunitárias, individuais

ou coletivas, desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS e sob supervisão

do gestor municipal, distrital, estadual ou federal” (BRASIL, 2006). No caso da recente

chegada  de  novos  imigrantes  na  região  os  ACS  tiveram  papel  de  destaque  na

identificação deste novo fluxo informando o poder público municipal da existência destes

imigrantes que estavam instalados na cidade.

Imigração e emigração no Brasil

O Brasil é um país que recebe historicamente imigrantes desde o início do século

XIX. Inicialmente, com as primeiras colônias de pequenos produtores rurais Suíços em

Nova Friburgo no estado do Rio de Janeiro, entretanto o tipo e perfil do imigrante muda ao

longo do tempo. No final do século XIX houve o período mais intenso de chegada de

imigrantes no país, principalmente portugueses, italianos e espanhóis que vinham para

realizar a substituição da mão de obra escrava para o trabalho livre nas lavouras e se

integrar dentro do projeto de branqueamento da jovem república brasileira (SEYFERTH,

1996; 2000; SKIDMORE, 1989; SCHWARCZ, 1995). Ao longo do século XX estes fluxos

continuaram de forma mais ou menos intensa a contribuir com a formação da população

nacional. Durante os anos de 1980 tem início um novo movimento populacional, desta vez

são os brasileiros que decidem emigrar em busca de uma vida melhor e da ascensão

social que lhes é negada no Brasil, assim milhares de brasileiros partem em busca de

uma vida melhor nos países do Norte (PATARRA, 2005; MARTES,1999 ; MARGOLIS,

1994.)

Atualmente, no século XXI, com a estabilidade econômica conquistada nas últimas

duas décadas,  a  maior  evidência  do  Brasil  no  cenário  internacional  e  o  processo de

expansão da economia, o Brasil  tem se tornado novamente um país atraente para os

estrangeiros.  Este  cenário  demonstra  a  complexidade  dos  fluxos  migratórios  na

atualidade. Por um lado continua ocorrendo a emigração de brasileiros, ao mesmo tempo

em que o país atrai novos e diversificados fluxos de imigrantes. Também é considerável o



movimento  de  brasileiros  que  retornam  ao  país  principalmente  em  virtude  da  crise

econômica a partir de 2007 nos Estados Unidos e Europa (CAVALCANTI, 2014), 

Os  fluxos  migratórios  para  o  Brasil  devem,  portanto,  ser  entendidos  em  sua

diversidade e complexidade. Atualmente fazem parte destes fluxos desde trabalhadores

altamente  qualificados,  refugiados  políticos,  vítimas  de  catástrofes  ambientais,

estudantes,  entre  outros.  Com  relação  aos  motivos  dos  deslocamentos  devem  ser

levados  em  conta,  além  de  questões  laborais  fatores  como  reagrupamento  familiar,

refúgio e asilo (Idem).

SAÚDE E IMIGRAÇÃO NO BRASIL CONTEMPORÂNEO

A presença de novos fluxos de imigração para o Brasil tem levantado questões

sobre o acesso à saúde e a integração desta população na sociedade e no mercado de

trabalho  local.  A produção  acadêmica  sobre  o  tema também tem acompanhado  este

crescimento enfocando diferentes aspectos sobre os estudos relacionados às temáticas

de  imigração  e  emigração  no  Brasil2.  Apesar  desta  crescente  produção,  ainda  são

necessários estudos que analisem os efeitos da imigração, seja na saúde ou no trabalho

fora de grandes metrópoles (SCHILLER, ÇAGLAR, 2011). A questão escalar da imigração

e seu impacto sobre populações em pequenas e médias cidades do interior do Brasil

ainda são pouco estudados, faz-se necessário compreender o fenômeno da imigração

dentro da escala das cidades nos quais eles ocorrem. 

Alguns  estudos  que  relacionam  a  imigração  e  o  acesso  à  saúde  no  Brasil

realizados em São Paulo com imigrantes bolivianos trazem resultados relevantes sobre as

interfaces entre imigração e saúde. Em um deles constatou-se um quadro crescente de

patologias  associadas  às  precárias  condições  de  vida  e  trabalho,  ressaltou-se  a  alta

presença de tuberculose (TBC) em um dos distritos  da cidade,  com maior  incidência

sobre  a  população  imigrante  em  comparação  com  a  população  local  (GOLDBERG,

SILVEIRA:  2013).  A  presença  da  tuberculose  e  de  problemas  dermatológicos  e

respiratórios também foi registrada em outro trabalho sobre a população de imigrantes

bolivianos em São Paulo, problemas que estão associados à precariedade das condições

2 Cf. Silva, S. A. organizador. Migrações na Pan-Amazônia. Fluxo, fronteiras e processos socioculturais. São
Paulo:  Hucitec;  Manaus;  Fapeam, 2012.    Cavalcanti  L,  Oliveira  AT, Tonhati  T,  organizadores.  Brasília:
Cadernos do Observatório das Migrações Internacionais, v.1, n.1 2015.   Cavalcanti L, Oliveira AT, Tonhati T,
organizadores.  A Inserção  dos  Imigrantes  no  Mercado  de  Trabalho  Brasileiro.  Brasília:  Cadernos  do
Observatório das Migrações Internacionais, v.2, n.2, 2015.  Ferreira, Ademir Pacelli, Vainer, Carlos, Póvoa
Neto, Hélion, Santos, Miriam de Oliveira. A Experiência Migrante: Entre Deslocamentos e Reconstruções.
Rio de Janeiro: Faperj, Garamond; 2010. 560 p.  Zanini, M. C., Póvoa Neto, H., Santos, M. Organizadores.
Migrações Internacionais: valores, capitais e práticas em deslocamento. Santa Maria: Ed. Da UFSM, 2013.



de vida e trabalho (MELO, CAMPINAS: 2010).  Em uma terceira pesquisa, as autoras

identificam a existência de políticas nacionais e locais de acesso ao serviço de saúde

para esta população migrante, e assinalam igualmente a valorização positiva por parte

dos bolivianos relativo ao acesso ao SUS dentro de um quadro comparativo com relação

ao país de origem, onde o acesso aos serviços de saúde, apesar de ser universal como

no Brasil, ainda se encontra em fase de implementação e menos desenvolvido que no

caso brasileiro (MARTES, FALEIROS: 2013). 

Com relação aos imigrantes haitianos, um estudo realizado na cidade de Tabatinga

no Amazonas, mostra o impacto da chegada de um grande número de imigrantes na

cidade de cerca 50 mil habitantes, situada na região da tríplice fronteira do Brasil com

Peru e Colômbia (VÉRAN  et al. 2014).  Os autores traçam um perfil  dos imigrantes e

relatam casos de precariedade de condições de acolhimento, exploração dos haitianos

nos valores cobrados pelos aluguéis privados em residências frequentemente insalubres,

além do “medo sanitário” fomentado pelos próprios moradores da região. Assinalam que

ao se medir o impacto do processo migratório na saúde mental destes indivíduos foram

relatados  maus  tratos  sistemáticos  com  relação  ao  tráfico  de  pessoas,  irresolução

administrativa,  condições  de  alojamento  desumanas,  acesso  insuficiente  a  alimentos,

distorção da imagem no nível da população local, estereótipo e “discriminação cordial”. Os

autores também expõem o vácuo existente entre as diferentes esferas de governo para a

atenção a esta população e a preocupação de não se “facilitar” a assistência, evitando-se

assim, uma possível intensificação do fluxo migratório, já considerado acelerado, para o

município. 

Outro trabalho que analisa o acesso à saúde dos imigrantes haitianos assinala a

falta de acesso informação como fator de dificuldade acesso aos serviços, considera a

avaliação  dos  serviços  de  saúde  por  parte  dos  haitianos  como  heterogênea,  alguns

avaliando  positivamente  o  atendimento  junto  ao  SUS  enquanto  outros  reclamam  de

demora no atendimento e dificuldade de acesso (FERNANDES et al. 2014) .

No  plano  internacional  diversas  questões  têm sido  levantadas  com relação  às

especificidades da condição dos imigrantes e às desvantagens cumulativas sofridas por

esta população no acesso à saúde. Os problemas relacionados com a imigração e acesso

à saúde se potencializam com as dificuldades de domínio do idioma do país de acolhida,

a aceitação de postos de trabalho pesados e mal remunerados, falta de suporte formal e

informal, ou seja, falta de contatos, laços e redes sociais e acesso aos serviços (RAMOS,

2008;  RAMOS,  2009).  Exposição  ao preconceito  e  isolamento  social,  passagem pelo

processo de aculturação e sofrimento psicológico decorrente deste processo, habitação



em moradias precárias e insalubres em regiões desfavorecidas e sujeitas à catástrofes

naturais e violência,  deficiência alimentar,  uso de drogas e álcool,  entre outros, como

fatores que tornam esta população sensivelmente mais vulnerável  que as populações

locais. Entretanto em um estudo realizado no Quebéc, foi constatado que os imigrantes

gozavam de melhor saúde que os locais, também foi relatado que recorriam menos aos

serviços  de  saúde,  seja  por  falta  de  informação  ou  por  não  sentirem  necessidade

(CLARKSON, 2005).

No caso das migrações recentes no Vale do Taquari, cabe ressaltar a habitação em

moradias insalubres,  as dificuldades relativas ao trabalho árduo nos frigoríficos ou na

construção  civil,  bem como  os  problemas  associados  às  dificuldades  do  domínio  do

idioma, o que opera como um fator limitador das possibilidades de comunicação e acesso

aos serviços de saúde. 

O caso dos haitianos

Nesse  novo  quadro  ganha  relevo  o  fluxo  de  haitianos  que  buscam  no  Brasil

melhores condições de vida e trabalho. Muitos deixam suas famílias e partem em busca

de uma vida melhor no Brasil. Segundo relatório da OB Migrar, o número de haitianos

com vínculo de trabalho formal em 2013 já superava o de portugueses (DUTRA et al.

2015). Primeiramente, temos que assinalar que a análise da população objeto do estudo a

partir  da  categoria  “haitianos”  pode  induzir  erroneamente  a  pensar  em  uma

homogeneidade  no  perfil  do  imigrante  reduzido  à  nacionalidade  do  país  de  origem.

Convém ressaltar  que os  imigrantes  haitianos na região  estudada possuem um perfil

bastante diversificado.  Eles  provêm de diferentes  regiões do Haiti,  a  maior  parte  fala

Kréole, e os que tiveram acesso à educação formal no país de origem falam francês e

inglês, alguns também falam espanhol, de acordo com os dados nacionais dentre os que

possuíam vínculo de trabalho formal em 2013 a maior parte tem ensino médio completo

(cf.  DUTRA et al.  2015, p. 60). É importante frisar que a categoria nacional não deve

apagar, portanto, a diversidade de experiências que compõem o fenômeno migratório.

Em segundo lugar, devemos compreender o fluxo de haitianos para o Brasil dentro

da realidade da dispersão histórica do povo haitiano que ocorre de maneira intensa desde

a segunda metade do século XX, tornando-se um fenômeno estrutural a partir dos anos

1960 (cf. AUDEBERT, 2012)3. Apesar das estimativas serem apenas aproximativas com

3 È preciso notar que o Haiti é um país caracterizado pela emigração de sua população, o fenômeno é
notável mesmo nas primeiras três décadas do século XX (cf. Perusek, 1984) entretanto o fenômeno ganha
amplitude considerável a partir dos anos 60 do século XX.



relação  ao  número  de  haitianos  vivendo  fora  do  país  de  origem,  calcula-se  que  a

população haitiana residindo no exterior represente em torno de 20% da população do

país (Idem,  p. 9). Silva lembra ainda questões relacionadas à conjuntura internacional

como a crise econômica dos países de “primeiro mundo”, além do endurecimento das leis

de imigração e criminalização do imigrantes nestes países (PÓVOA NETO, 2010  apud

SILVA, 2012: 303).

Quando perguntamos aos haitianos as razões da escolha por buscar de emigrar,

muitos relatam que após o terremoto que destruiu boa parte do país em 12 de dezembro

de 2010 as condições de vida que já eram difíceis, pioraram bastante. Deste modo, a

catástrofe ambiental é vista como o elemento decisivo que afeta a racionalidade individual

na  explicação  das  motivações  de  se  lançar  no  processo  migratório.  Entretanto  é

necessário compreender o movimento “diaspórico” haitiano em um quadro mais amplo

das migrações históricas a partir  deste país, o que faz com que a população haitiana

tenha a experiência da imigração como uma das características centrais de sua formação.

Audebert  (2012)  assinala  que  além  das  causas  associadas  à  catástrofe  ambiental  é

preciso situar a imigração haitiana em um quadro mais amplo, de onde se faz necessária

a compreensão do contexto histórico e o papel dos governos ditatoriais da família Duvalier

entre 1956 e 1986 (AUDEBERT, 2012, 24-33) e o que o autor chama de imigração como

fenômeno estrutural, durante o período de 1986 a 2011 (Idem, 33-39).

A imigração haitiana no Vale do Taquari

Em 2012, uma parcela de população haitiana que se encontrava no Acre começa a

ser recrutada por empresas no Sul e Sudeste do Brasil. Um dos destinos é o Vale do

Taquari, localizado na porção centro-oriental do estado do Rio Grande do Sul. Constituído

por 36 municípios e uma população de 329.258 habitantes em 2011 (FEE, 2013)  4.

A ocupação e os usos do espaço na formação territorial no Vale do Taquari foram

marcados por distintos processos. Primeiramente, o território era ocupado por sociedades

indígenas, as quais produziram e viveram nesse espaço até que as investidas espanholas

e portuguesas os capturaram e expulsaram destas terras para dar lugar a novos projetos

de ocupação e colonização.

Atualmente  a  agropecuária  tem  sua  base  social  e  econômica  alicerçada  na

A  população  haitiana  residente  no  país  em  2014  é  estimada  em  9.996.731  habitantes  (fonte:
http://www.statistiques-mondiales.com/haiti.htm [consultado em 11/11/2014]
4Fundação  de  Economia  e  EstatísticaFEE.
http://www.fee.tche.br/sitefee/pt/content/resumo/pg_coredes_detalhe.php?corede=Vale+do+Taquari
[consultado em 29 out. 2013]. 

http://www.statistiques-mondiales.com/haiti.htm%20%5Bconsultado%20em%2011/11/2014


“propriedade  familiar,  em  minifúndios,  caracterizada  pela  diversidade  de  culturas  e

criações, estas sempre em regime confinado e na maioria das vezes organizadas em

sistema integrado com a indústria de alimentos” (BDR, 2011, p. 24). 

Nos últimos anos, no Vale de Taquari, partes do setor empresarial principalmente

das indústrias de produtos alimentícios, que trabalham com o abate e beneficiamento de

frangos e suínos e a construção civil vêm enfrentando o problema da falta de mão de obra

para atuar nos serviços vistos como mais pesados e com menor remuneração. Deste

modo, o primeiro impulso para a imigração haitiana na região é dado por empresas do

ramo alimentício  e  da  construção  civil,  na  busca  de  pessoas  que  aceitem o  tipo  de

trabalho  que  os  locais  não  querem  mais  realizar.  A  vinda  de  haitianos,  recrutados

diretamente na região Norte do Brasil  tem-se constituído como possibilidade de suprir

essa  carência.  Uma  vez  em  Brasileia  (Acre),  os  haitianos,  após  negociações  com

empresários da região são recrutados e vêm para preencher as vagas de emprego no

Vale de Taquari,  em uma longa viagem de ônibus que dura em média quatro dias e

atravessa o país de Norte a Sul. 

A  imigração  recente  de  haitianos  para  o  Vale  do  Taquari  apresenta  certas

especificidades. A principal delas é o fato desta população ter sido recrutada e ter vindo

com  uma  oferta  de  trabalho  já  existente  no  local.  A primeira  leva,  em  torno  de  50

imigrantes,  chegou  ao  final  de  2012  para  trabalhar  na  cooperativa  de  alimentos  do

município de Encantado, Dália. De maneira concomitante os jornais começaram a noticiar

a vinda de haitianos para trabalhar em empresas da construção civil. 

Um ano  e  meio  depois  da  primeira  imigração,  há  cerca  de  400  haitianos  em

Encantado e estima-se que um número semelhante esteja instalado na cidade vizinha de

Lajeado.  O  número  é  aproximado,  pois  o  fluxo  e  a  circulação  de  indivíduos  são

permanente, muitos continuam chegando não mais através da empresa de alimentos,

mas através das redes sociais de contato com amigos e familiares, com recursos próprios

ou com o auxílio dos que já se encontram instalados, por indicação de parentes e amigos

previamente assentados no município.

As  Agentes  Comunitárias  de  Saúde  e  a  descoberta  dos  imigrantes  em

Lajeado

Se no caso de Encantado o volume de imigrantes contratados para trabalhar na

empresa rapidamente chamou a atenção da comunidade e foi noticiado pela imprensa

local, no caso da cidade vizinha de Lajeado a descoberta da presença dos imigrantes pelo



poder público se deu de maneira distinta. Segundo o relato da Secretaria de Assistência

Social do município, as primeiras informações sobre a presença de haitianos na cidade

vieram a partir das Agentes Comunitárias de Saúde5. Segundo a secretaria, já em 2012 as

ACS relatavam a presença de pessoas que “falavam uma língua diferente” e que elas não

conseguiam  se  comunicar  para  fazer  as  entrevistas  durante  as  visitas  domiciliares,

relatando inclusive a presença de mulheres grávidas entre estas pessoas. Foi somente

com a grande enchente do Rio Taquari, ocorrida em agosto de 2013, que a Secretaria de

Assistência Social tomou conhecimento do grande número de imigrantes presentes na

cidade. Segundo seu relato, começaram a chegar caminhões lotados com imigrantes no

ginásio de esportes que havia sido disponibilizado para acolher  os desabrigados.  Ela

calcula que em torno de trezentos imigrantes foram trazidos para o ginásio,  além de

haitianos, bengaleses, senegaleses e ganenses.  A partir desta experiência, a prefeitura

municipal começou a pensar estratégias para promover o atendimento a esta população.

Uma interrogação que surgiu durante a reunião entre as diferentes secretarias foi que a

assistência aos imigrantes poderia ter como efeito o aumento do fluxo. Uma vez que a

prefeitura municipal oferecesse assistência a esta população, eles poderiam se comunicar

no sentido de intensificar o fluxo, o que, a longo prazo, certamente acarretaria uma série

de problemas para a administração municipal. Sem solução para o paradoxo, se decidiu

convidar as outras prefeituras da região e os empregadores para discutir  o assunto e

prepara  a  COMIGRAR  2014.  Segundo  relatos,  os  empregadores  não  compareceram

tampouco as prefeituras enviaram representantes.

As Agentes Comunitárias de Saúde e o novos imigrantes

Tendo monitorado o início da imigração dos haitianos em Lajeado, as ACS são

fonte de informação privilegiada sobre a integração e acesso aos serviços de saúde no

município. Começaram a perceber os novos moradores na cidade já em 2012, contam

que no início a presença mais significativa era de homens, mas que cada vez mais se

tornou possível encontrar famílias, com gestantes ou filhos pequenos na região. Relatam

as  dificuldades  iniciais  de  comunicação  como  algo  novo,  falam  da  necessidade  de

lançarem mão de gestos e linguagem corporal para conseguirem se comunicar com os

imigrantes, afirmam que nas famílias que têm crianças escolarizadas estas se comunicam

mais facilmente do que os adultos, e frequentemente exercem o papel de tradutores entre

os  ACS  e  seus  pais  e  mães.  Para  as  ACS  chama  a  atenção  à  mobilidade  desta

5 Depoimento recolhido durante reunião ocorrida em maio de 2014 no CRAS (Centro de Referência de
Assistência Social) do município de Lajeado. 



população: “Eles se movimentam bastante e é bem complicado, porque faço o registro e

logo tem que tirar.” Também percebem os problemas enfrentados pelos imigrantes para

conseguir uma moradia digna: “Eles têm um pouco de dificuldade com as locações, são

casas que não oferecem muitas condições de moradia, percebo é que eles têm bastante

dificuldade com as locações. São residências ruins, com problemas de esgoto, problema

de  infiltração.”  De  fato  como  notam  as  ACS  os  imigrantes  da  região  encontram

dificuldades em alugar residências adequadas para morar, os aluguéis que conseguem

frequentemente se localizam e zonas menos valorizas, frequentemente zonas inundáveis

em  época  de  cheia  do  Rio  Taquari,  ou  casas  com  problemas  estruturais,  falta  de

segurança, infiltrações e instalações elétricas e sanitárias de baixa qualidade.

As  condições  precárias  de  moradia,  de  acordo  com  os  ACS,  certamente

apresentam um impacto negativo nas condições de saúde desta população imigrante, ao

sofrimento  do  deslocamento  de  seu  país  de  origem  se  associam  outros  problemas

relacionados com as condições de vida difíceis no local de assentamento, causando uma

maior exposição e vulnerabilidade desta população, que fica exposta a riscos evidentes à

sua saúde e integridade física e mental6. 

Entretanto  nas  representações  dos  ACS,  eles  afirmam  que  esta  população  é

diferente da brasileira, eles dizem que os imigrantes possuem uma “cultura diferente da

nossa”, afirmam que os haitianos procuram a unidade de saúde por prevenção e não por

doença, segundo elas é notável a frequência destes imigrantes nas Unidades de Saúde

da rede municipal. Em suas representam os haitianos como bem cuidadosos em questões

relacionadas com a higiene, vacinação das crianças e afirmam que com frequência é mais

fácil  lidar com eles do que com os próprios brasileiros. Os imigrantes tem acesso ao

Sistema Único de Saúde como qualquer cidadão brasileiro, a primeira iniciativa quando

acessam o serviço é o fornecimento do cartão SUS e carteira  de vacinação para as

crianças, inclusive porque para terem acesso às creches as crianças precisam estar com

a carteira de vacinação atualizada.

6 O conceito de saúde aqui evocado é entendido conforme o previsto na Lei 8080 (Brasil, 1990). A partir
desta lei modifica-se de maneira profunda a política de Estado com relação à saúde da população. A partir
dela a saúde passa a ser reconhecida como direito fundamental de todo o ser humano. O Estado passa
então a ter o dever de garantir a saúde da população através de políticas públicas e sociais visando o
acesso universal e igualitário ao sistema de saúde. Desta perspectiva, em síntese, a saúde passa a ser
entendido com sentido ampliado, compreendendo o resultado das condições de vida, acesso à educação,
moradia  e  trabalho.  Dentre  os  princípios  e  diretrizes  que  orientam o  Sistema  Único  de  Saúde  (SUS)
destacam-se a universalidade de acesso aos serviços de saúde e integralidade da assistência (FERLA e
ROCHA, 2013). 



Os imigrantes e o preconceito no acesso à saúde

De acordo com os ACS, pelo fato de estarem em contato com esta população nas

ruas,  visitando  suas  casas,  entrando  em  suas  residências,  eles  tem  uma  visão

diferenciada dos imigrantes, já estariam acostumados a eles e conseguiriam entende-los

de maneira diferente. Entretanto esta aceitação não é partilhada por todos os membros

das equipas das ESFs, afirmam que o pessoal dentro da unidade não possui o mesmo

olhar, deste modo, faz-se a divisão entre os funcionários que trabalham dentro da unidade

e aqueles que circulam nas casas.  Os que trabalham na unidade pensam que estes

imigrantes são marginais, enquanto certos ACS os representam como pessoas educadas

e com estudo e que vêm trabalhar no Brasil em condições precárias, e acreditam que a

instabilidade  deles  nas  empresas  estaria  relacionada  a  questões  psicológicas,  de

desilusão com as condições de vida no Brasil. Segundo os ACS os moradores os veem

como  pessoas  que  não  param  no  emprego  e  que  não  querem  trabalhar,  buscando

somente usufruir dos benefícios do país. Acreditam que sofrem preconceito dentro das

empresas,  como trabalham na indústria  alimentícia  são acusados de não lavarem as

mãos com a mesma frequência dos brasileiros. Entretanto os ACS comentam que suas

residências são simples, mas bem cuidadas. Afirmam que eles são limpos, mas que têm

características próprias para se vestir o que causa estranhamento nos moradores locais.

Os ACS afirmam que falta um preparo maior para que eles lidem com questões

interculturais, inclusive para que não façam pré-julgamentos, explicam que não tiveram

nenhum  tipo  de  formação  para  lidar  com  esta  população  estrangeira  e  encontram

dificuldades na comunicação com eles.



Considerações finais

Os resultados obtidos demonstram que a condição de imigrante carrega consigo

um  caráter  suplementar  de  vulnerabilidade  em  função  do  próprio  estatuto  individual

diferenciado face ao Estado.  A esta vulnerabilidade somam-se o desconhecimento da

legislação, a falta de vínculos com a população local, a dificuldade de comunicação em

função do desconhecimento da língua, dificuldade de acesso aos direitos sociais e saúde

e as interseções de desvantagens cumulativas onde se combinam preconceito em razão

da  cor  da  pele  e  da  origem  estrangeira.  Estas  desvantagens  afetam  diretamente  a

experiência dos haitianos e geram como consequência a existência de um contingente de

trabalhadores vulneráveis. Cabe ressaltar a importância dos ACS no monitoramento da

população, extrapolando suas funções de elo entre a comunidade e Estratégia de Saúde

da Família,  mas se constituindo em informantes da administração municipal  sobre as

mudanças  populacionais  da  região,  bem  como  a  necessidade  de  se  oferecer  uma

preparação adequada dos agentes para orientarem o cuidado em saúde com a população

de novos imigrantes.
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