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Resumo

Com o aumento do fluxo migratório no Brasil desde 2010, é importante se atentar a

necessidades de saúde específicas dessa população. Como muitos desses imigrantes e

refugiados vêm em condições socioeconômicas desfavoráveis, eles utilizarão o Sistema

Único de Saúde (SUS). Para pensar a inserção no sistema de saúde, algumas barreiras

ao acesso e a cuidados de saúde adequados são enumeradas e discutidas dentro de

alguns dos princípios do SUS. Em seguida, são apresentadas algumas especificidades do

cuidado  em  saúde  mental  para  imigrantes  e  refugiados.  Com  isso,  apresenta-se  o

Ambulatório  Transcultural  de  psiquiatria,  o  único  e  mais  antigo  serviço  conhecido  da

cidade de São Paulo que se propõe a atender imigrantes e refugiados. A partir dele, são

traçadas as  relações com outros  serviços.  Ao final,  são discutidos alguns pontos  em

relação ao papel de um serviço em centro terciário e reflexões sobre formas de atuação

com outros componentes da rede. 
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Introdução

A imigração no Brasil aumentou de maneira expressiva nos últimos anos. Segundo

dados do Censo de 2010, o número de imigrantes aumentou em 53% em relação ao

Censo de 2000 (IBGE, 2012). Segundo dados do Comitê Nacional de Imigração (CNIg),

em  relação  a  residências  em  caráter  humanitário,  em  2011  foram  concedidas  711

autorizações e em 2014 foram 3.073 (MTE, 2014). Este aumento a partir de 2011 está

relacionado ao aumento da imigração haitiana no país, principalmente após a resolução

do CNIg, de 2012, sobre a concessão de visto humanitário a haitianos, facilitando sua

entrada no Brasil de forma legal.

Também  houve  um  grande  aumento  do  número  de  refugiados.  É  importante

diferenciar o refúgio de outros tipos de migração forçada, uma vez que cada país tem uma

legislação própria para garantir a proteção que o refúgio requer. Conforme a lei brasileira,

refugiados são indivíduos que “devido a fundados temores de perseguição por motivos de

raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas encontre-se fora de seu

país de nacionalidade e não possa ou não queira acolher-se à proteção de tal país” e

também devido a “grave e generalizada violação de direitos humanos, é obrigado a deixar

seu país de nacionalidade para buscar refúgio em outro país” (Brasil, 1997). Conforme

dados  do  Ministério  da  Justiça  e  do  Alto  Comissariado  das  Nações  Unidas  para

Refugiados (ACNUR), o aumento de novas solicitações de refúgio foi notável nos últimos

anos. Em 2010, houve 566 novas solicitações, em 2012 esse número subiu para 2.008.

Em 2014, até o mês de outubro, ocorreram 8.302 solicitações e até então haviam 7.289

refugiados reconhecidos (ACNUR, 2014).

Diante desse cenário,  imigrantes e refugiados estão cada vez mais presentes na

realidade brasileira. A grande maioria desses migrantes vêm sem recursos financeiros,

com isso, havendo necessidades de saúde, eles utilizarão o Sistema Único de Saúde

(SUS), que é público. Assim, compreender melhor suas dificuldades de inserção no SUS

e desenvolver estratégias para possibilitar um melhor acesso e cuidado em saúde no

Brasil são de extrema importância.

Na literatura brasileira, existem alguns estudos que tratam do tema da saúde de

migrantes, muitos com enfoque em situações e grupos específicos, como, por exemplo,

em relação à população boliviana na cidade de São Paulo (ex: Aguiar, 2013; Silva, 2009;

Silveira et al, 2013; Waldman, 2011), à população coreana do bairro do Bom Retiro em



São Paulo (ex: Aguiar, 2013) e sobre o acesso de estrangeiros à saúde na região de

fronteiras (Giovanella et al., 2003; Nogueira et al., 2003; Nogueira et al., 2007). 

Barreiras ao Cuidado em Saúde

Imigrantes e refugiados apresentam algumas diferenças em relação à população

do país que o recebe, a começar por diferenças linguísticas e culturais. Diante dessas

diferenças,  diversos  estudos  enumeram e  discutem  barreiras  a  acesso  e  a  cuidados

adequados  em  saúde.  Apesar  de  haver  estudos  de  diferentes  países,  há  algumas

barreiras  bastante  comuns  e,  para  auxiliar  o  entendimento,  podemos  dividi-las  em 3

níveis:  do  paciente,  do  profissional  e  do  sistema.  Abaixo,  apresentamos  tabelas

resumindo as principais barreiras (adaptadas de Santana et al., 2014)

Paciente
Língua e Comunicação
Cultura
Preconceito e desrespeito
Desconhecer o sistema
Documentação/Pagamento
Questões socioeconômicas

Profissional
Língua e Comunicação
Cultura
Preconceito e desrespeito
Desconhecer direitos e serviços de apoio especializados

Sistema
Língua e Comunicação

Políticas Públicas
Organização dos Serviços

Para discutirmos essas barreiras no cenário brasileiro, é importante apresentarmos

os princípios do SUS: universalidade, integralidade e equidade (Brasil, 1990).

A universalidade garante o acesso a cuidados em saúde a toda pessoa que esteja

em território  brasileiro,  basta  se  registrar  num serviço  de saúde público,  obtendo um

número e um cartão nacional de saúde ou cartão SUS (Teixeira, 2011). Para fazê-lo, uma

pessoa deve apenas informar seus dados, não é preciso apresentar documentos. Com

isso, podemos pensar que a inclusão no SUS de migrantes, com ou sem documentos, é

fácil  e simples. Na realidade, há serviços que exigem documentos e comprovantes de

residência para fazerem o cartão SUS, mas em teoria esses não seriam necessários.



A integralidade da assistência é entendida como um conjunto articulado e contínuo

das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada

caso em todos os níveis de complexidade do sistema (Brasil, 1990).

A  equidade  tem  como  objetivo  a  diminuição  das  desigualdades.  A  partir  do

momento que as pessoas não são iguais e, portanto, têm necessidades diferentes, deve-

se  planejar  ações  específicas  para  garantir  que  todos  tenham  os  mesmos  direitos

(Teixeira, 2011). É neste princípio que incluímos as políticas para imigrantes e refugiados,

uma vez  que  esta  população  apresenta  algumas  particularidades.  Podemos  olhar  as

barreiras enumeradas acima e  construirmos alguns cenários  comuns.  Por  exemplo,  a

barreira linguística pode impedir um paciente imigrante de conseguir realizar uma consulta

básica de baixa complexidade, as diferenças culturais podem prejudicar o tratamento e o

seguimento de orientações dadas pela  equipe de saúde,  a  inexistência de placas no

serviço na língua do paciente pode impedi-lo de encontrar a farmácia ou o banheiro. A

presença de um intérprete médico nos serviços de saúde, e até de um mediador cultural,

é  um  exemplo  de  uma  ação  que  propiciaria  a  equidade  no  atendimento.  Algumas

dificuldades  como  essas,  assim  como  soluções  desenvolvidas  em  serviços,  foram

descritas  em  alguns  estudos  em  relação  ao  contato  com  bolivianos  (Aguiar,  2013  e

Waldman, 2011).

Assim,  ações  e  propostas  que  pretendem  contornar  essas  barreiras  vão  de

encontro  à  equidade,  garantindo  que  pacientes  imigrantes  e  refugiados  recebam um

cuidado mais apropriado.

Saúde Mental

A saúde mental tem algumas particularidades, pois os transtornos mentais não têm

causas orgânicas bem definidas até hoje, as experiências de vida e a subjetividade do

indivíduo têm enorme influência no seu desenvolvimento.

A imigração em si  e a  presença de histórias traumáticas têm efeitos na saúde

mental  de  um indivíduo,  uma  vez  que  estamos falando  em situações  de  violência  e

perdas, muitas delas significativas. Uma vez no novo país, condições socioeconômicas

desfavoráveis, sofrer discriminação, viver diferenças culturais e sofrer um processo de

aculturação1 podem trazer sofrimento e, para algumas pessoas, levar ao desenvolvimento

de um transtorno mental (Sánchez et al, 2014; Bhugra, 2004).

Algumas  particularidades  do  cuidado  em  saúde  para  imigrantes  e  refugiados

1O termo “aculturação” está sendo usado para designar a imposição da cultura dominante ao indivíduo
migrante, conforme utilizado por Berry, JW (2011).



devem ser esmiuçadas. A barreira linguística é de grande importância, uma vez que a fala

é  uma  ferramenta  diagnóstica  e  terapêutica  importantíssima  para  os  profissionais  de

saúde mental. Na psiquiatria, por exemplo, não há exames médicos para se fazer um

diagnóstico. Assim, não conseguir entender o paciente ou se comunicar em uma língua

sobre a qual o profissional ou o paciente tenham pouco domínio, podem causar muitos

mal  entendidos  e  retardar  o  início  de  um  tratamento  (Bauer  et  al,  2010),  além  de

impossibilitar tratamentos psicoterápicos verbais, bastante comuns na realidade brasileira.

Outros desafios ao cuidado são diferenças culturais nas concepções de transtornos

mentais, suas causas e quais seriam cuidados adequados (Kleinman, 1981). Na cidade

de  São  Paulo,  em  alguns  contextos,  uma  pessoa  em  sofrimento  ou  com  sinais  de

alterações de comportamento pode ser levada ao psiquiatra ou psicólogo, pois esta é uma

construção  cultural  comum  ao  paulistano,  este  caminho  e  esta  solução  estão  bem

estabelecidos para determinados contextos sociais. Já uma pessoa que venha de um

lugar onde havia pouco contato com médicos, por exemplo, quando em sofrimento, talvez

não veja o psiquiatra ou psicólogo como profissionais que possam ajudar, pois isso não

faz parte de seu repertório de cuidado. Assim, esse caminho até o psiquiatra, psicólogo ou

serviço  de  saúde  mental  deve  ser  construído  junto  ao  paciente  que  vem  de  outro

contexto.

Além disso, o estigma do transtorno mental é bastante presente. Uma pessoa que

está triste por conta de sua situação pode não receber bem a notícia de que está sendo

encaminhada a um psiquiatra ou psicólogo, ela pode entender que estão dizendo que ela

está “louca” e que sua queixa não faz sentido. Muitas vezes é preciso explicar o papel de

cuidados em saúde mental à pessoa antes de encaminhá-la. E mesmo com explicações,

o estigma não se desfaz facilmente.

Finalmente, questões de saúde mental têm uma grande interface com a religião

(Lotufo Neto et  al,  2011).  Algumas religiões explicam os transtornos mentais  por  vias

espirituais e recomendam tratamentos específicos a eles. É sempre importante investigar

esses aspectos em conjunto com o paciente, pois um líder religioso pode ser um aliado

importante no tratamento.

Cuidado em Saúde Mental a Imigrantes e Refugiados em São Paulo

Na cidade de São Paulo existe há quase 20 anos um ambulatório psiquiátrico para

surdos, imigrantes e refugiados, o Ambulatório Transcultural do Instituto de Psiquiatria do

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Portanto



trata-se  de  um  ambulatório  inserido  em  um  hospital  terciário.  O  serviço  passou  por

diversos momentos e estruturações e se iniciou através de uma ponte direta com uma

organização não-governamental (ONG) que atende refugiados, prestando auxílio jurídico

e de assistência social.  No início, percebeu-se a necessidade de se desenvolver uma

ação em saúde mental na ONG e, desde então, lá existe um núcleo de saúde mental,

com psiquiatra, psicoterapeuta e oficineiro (Santana & Lotufo Neto, 2004).

Ao longo dos anos e de uma melhor estruturação da rede de saúde mental no

SUS, os encaminhamentos e possibilidades de cuidado foram se alterando. Atualmente, o

Ambulatório Transcultural recebe encaminhamentos do núcleo de saúde mental da ONG

e de  serviços  de  atenção  primária  e  secundária  do  SUS.  Além disso,  o  ambulatório

mantém contato com centros de acolhida específicos para imigrantes e refugiados e com

outras  organizações  que  trabalham  com  esta  população.  Por  vezes,  pacientes  são

encaminhados diretamente ou a equipe do ambulatório realiza orientações de cuidado.

Uma das razões que possibilitou esse maior contato com centros de acolhida e

organizações foi  a presença da equipe do ambulatório em reuniões mensais onde se

discutem  questões  de  saúde  de  migrantes.  Nesses  encontros  estão  presentes

representantes  de  diferentes  serviços  e  organizações  que  atendem  imigrantes  e/ou

refugiados  e  também  profissionais  de  saúde  do  SUS,  de  serviços  responsáveis  por

territórios com grande número de imigrantes e refugiados. O objetivo dos encontros é

promover um melhor diálogo e articular ações. A partir das conversas, uma rede começou

a  ser  desenhada  e  os  fluxos  atualmente  estão  se  estabelecendo  de  forma  mais

consistente.

Tomando  como  referência  a  experiência  do  Ambulatório  Transcultural,  faremos

algumas reflexões em relação a ações necessárias para melhorar o cuidado em saúde

mental da população em questão.

Percebe-se  que  muitas  ações  devem  ocorrer  fora  do  centro  terciário,

principalmente por conta do estigma do transtorno mental e da alta especialização desse

centro. Centros de acolhida e alguns locais de convivência são espaços importantíssimos

para o desenvolvimento de ações de promoção de saúde mental. Assim, reflete-se cada

vez mais em relação ao tipo de encaminhamento que o Ambulatório recebe e quais as

expectativas que o encaminhador tem em relação ao cuidado que pode ser provido. Com

isso, a comunicação entre serviços e a discussão sobre o que é saúde mental se faz

necessária entre os diferentes centros.

Algumas  dificuldades  no  cuidado  à  população  migrante  são  comuns  à  população

brasileira, como a necessidade de capacitação de profissionais de serviços que não são



de saúde (centros de acolhida, ONGs etc) sobre questões de saúde mental, pois muitas

pessoas não se dão conta de que há ações simples que podem promover saúde mental,

não sendo apenas o técnico o capacitado para fazer essa promoção. Outra questão é a

melhora da articulação de centros de acolhida e organizações com serviços de saúde

primários e secundários. Profissionais de um centro terciário podem ser propagadores de

conhecimento e promotores de articulação entre os serviços. Uma ação como esta pode

ter vários formatos, inclusive participativos, em que a construção de conhecimento é feita

em conjunto.

Outro ponto é a capacitação dos profissionais de saúde que trabalham no SUS em

relação ao cuidado a imigrantes e refugiados, uma vez que há algumas particularidades já

discutidas anteriormente. O próprio contato entre serviços e a possibilidade de discussão

de casos pode propiciar a sensibilização do profissional de saúde. Porém, temos visto que

uma  discussão  mais  aprofundada  de  questões  específicas  à  saúde  e  o  encontro

intercultural é necessária.

Além de ações em organizações e serviços, é de extrema importância que haja o

envolvimento das comunidades de imigrantes e refugiados no levantamento de questões

e  na  tomada de  decisões.  Pensando  na  saúde  mental  de  forma  mais  ampla,  ações

desenvolvidas pelas  comunidades  e  o  conhecimento  de locais  de  convivência,  assim

como líderes  comunitários  e  religiosos  podem auxiliar  tratamentos,  por  meio  de  uma

maior convivência e participação social.

Finalmente, para que ações sejam implementadas, é necessário haver organização

política  para  estimular  o  desenvolvimento  de  políticas  adequadas  às  demandas  dos

imigrantes  e  refugiados,  inclusive  estimulando  o  envolvimento  dessa  população  na

construção das políticas.

Políticas de saúde que atendam os princípios  da equidade e  que possibilitem um

melhor cuidado dessa população no SUS é um caminho, que inclusive já está sendo

trilhado no município de São Paulo, este ano alguns participantes das já citadas reuniões

mensais  participaram de  discussões  sobre  essa  temática  na  Secretaria  Municipal  de

Saúde  e,  desde  então,  algumas  ações  vêm  sendo  feitas.  Ainda,  há  uma  grande

necessidade  de  aprimoramento  das  políticas  sociais,  assim  como  há  empecilhos  em

relação a documentação e habitação, questões que trazem impactos importantes na vida

dos imigrantes e refugiados, o que, consequentemente, terá um impacto no estilo de vida

e no próprio cuidado com a saúde.



Referências:

Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR). (2014). “Refúgio no

Brasil: uma análise estatística - Janeiro de 2010 a outubro de 2014” [internet]. Disponível

em: http://www.acnur.org/t3/portugues/recursos/estatisticas/dados-sobre-refugio-no-brasil/.

[consultado em 30 ago 2015]

Aguiar, M. E. (2013). “Tecnologias e cuidado em saúde: a Estratégia Saúde da Família

(ESF)  e  o  caso  do  imigrante  boliviano  e  coreano  no  bairro  do  Bom  Retiro-  SP”

[dissertação]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2013.

Bauer, A. M.; Chen, C. N.; Alegría, M. (2010). “English language proficiency and mental 

health service use among Latino and Asian Americans with mental disorders”. Med Care, 

48(12): 1097–1104.

Berry, J. W. (2011). “Integration and Multiculturalism: Ways towards Social Solidarity”. 

Papers on Social Representations, 20: 2.1-2.21. 

Bhugra, D. (2004). “Migration and mental health”. Acta Psychiatr Scand, 109(4):243–58.

Brasil (1990). Lei no. 8080, de 19 de setembro de 1990. “Dispõe sobre as condições para

a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos

serviços correspondentes e dá outras providências”. Diário Oficial da União, 20 set 1990,

p. 18055.

Brasil  (1997).  Lei  no.  9.474,  de  22  de  julho  de  1997.  “Define  mecanismos  para  a

implementação do Estatuto dos Refugiados de 1951, e determina outras providências”.

Diário Oficial da União, 23 jul 1997, p. 15822.

Giovanella,  L.;  Guimarães, L.;  Nogueira,  V. M. R.;  Lobato, L.  V. C.;  Damacena, G. N.

(2007).  “Saúde  nas  fronteiras:  acesso  e  demandas  de  estrangeiros  e  brasileiros  não

residentes ao SUS nas cidades de fronteira com países do MERCUSUL na perspectiva

dos secretários municipais de saúde”. Cad. Saúde Pública, 23(2): S251-S266.

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). (2012). “Censo Demográfico 2010:

Resultados Gerais da Amostra”. Disponível em: http://censo2010.ibge.gov.br

[consultado em 20 fev 2014]

Kleinman,  A.  (1981).  Patients  and  Healers  in  the  Context  of  Culture.  Berkeley & Los

Angeles: University of California Press. p. 71-100.

Lotufo Neto, F.; Leão, F. C. & Lotufo Jr, Z. (2011). “Psiquiatria e Religião” em Miguel, E. C.;

Gentil, V.; Gattaz, W. F. (eds.) Clínica Psiquiátrica - vol. I. 1a. Ed. São Paulo: Manole.

Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). (2014). “Base Estatística do Conselho Nacional

de  Imigração  (CNIg)  –  atualizado  até  30/09/2014”.  Disponível  em:

http://portal.mte.gov.br/cni/estatisticas-do-conselho-nacional-de-imigracao.htm

http://www.acnur.org/t3/portugues/recursos/estatisticas/dados-sobre-refugio-no-brasil/
http://portal.mte.gov.br/cni/estatisticas-do-conselho-nacional-de-imigracao.htm
http://censo2010.ibge.gov.br/


[consultado em 20 fev 2015]

Nogueira, V. M. R.; Simonatto, I.; Silva, M. G. (2003). “Fronteira Mercosul – processos de

Inclusão/exclusão no Sistema Único de Saúde brasileiro”. Serviço Social Rev, 6(1).

Nogueira, V. M. R.; Dal Pra, K. R.; Fermiano, S. (2007). “A diversidade ética e política na

garantia e fruição do direito à saúde nos municípios brasileiros da linha de fronteira do

MERCOSUL”. Cad. Saúde Pública, 23(2): 227-236.

Sánchez, F. C.; Bada, K.G.; Gascón, M. R.; Murckhardt, A. Q. (2014). “Salud Mental de la

población inmigrante en España”. Rev. Esp. Salud Pública, 88: 755-761.

Santana, C. L. A.; Lotufo Neto, F. (2004). “Psicodinâmica e Cultura: a implantação de um

programa de saúde mental para refugiados em São Paulo” em de Biaggi, S. D. & Paiva,

G. J. (orgs.) Psicologia, E/Imigração e Cultura. 1a. Ed. São Paulo: Casa do Psicólogo.

Santana, C. L. A.; Carvalho, L. A.; Silva, R. T.; Lotufo Neto, F. (2014). “Redes de serviço

de saúde e apoio social aos refugiados e imigrantes” em Mota, A.; Marinho, M.G.S.M.C.;

Silveira, C. (orgs.)  Saúde e História de Migrantes e Imigrantes. Direitos, Instituições e

Circularidades. 1a. E. São Paulo: CD.G Casa de Soluções e Editora.

Silva, E. C. C. (2009). “Rompendo barreiras: os bolivianos e o acesso aos serviços de

saúde na cidade de São Paulo”. Travessia: Revista do Migrante, 63: 26-31.

Silveira, C.; Carneiro Junior, N; Ribeiro, M. C.; Barata, R. C. (2013). “Living conditions and

access to health services by bolivian immigrants in the city of São Paulo, Brazil”.  Cad.

Saúde Pública, 9(10).

Teixeira,  R.  (2011).  “Os  princípios  do  Sistema  Único  de  Saúde”.  Disponível  em:

http://www.saude.ba.gov.br/pdf/OS_PRINCIPIOS_DO_SUS.pdf

[consultado em 20 out 2015]

Waldman, T. C. (2011). “Movimentos Migratórios sob a perspectiva do Direito à Saúde:

Imigrantes bolivianas em São Paulo”. Rev Direito Sanit, 12(1): 90-114.

http://www.saude.ba.gov.br/pdf/OS_PRINCIPIOS_DO_SUS.pdf

	XI Reunión de Antropología del Mercosur, 30 de noviembre – 4 de diciembre de 2015, Montevideo, Uruguay.
	GT 95. "ANTROPOLOGÍA, MIGRACIONES Y SALUD"

