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Resumo: Considerando a migração enquanto um processo social, o Brasil aparece no 
cenário mundial como um país de recepção de grande volume de imigrantes do século XXI. 
Através de uma pesquisa qualitativa, este trabalho tem como objetivo principal compreender 
o acesso dos imigrantes haitianos aos serviços básicos de saúde na perspectiva territorial, 
por meio da aplicação da metodologia da entrevista em profundidade, com uma mulher e um 
homem imigrantes haitianos. Por meio das entrevistas, foi possível observar que o fluxo 
migratório carrega uma perspectiva de classe social, juntamente com o agravante de sua 
invisibilidade frente à sociedade e aos serviços públicos. 

Palavras-chave: Acesso; território; imigrantes haitianos; política de saúde.  

 
Abstract: Considering migration as a social process, Brazil appears worldwide as a country 
that accepts a large volume of immigrants of the XXI century. Through a qualitative research, 
this paper's main goal is to understand the access of the Haitian immigrants to the basic 
services of health in the territorial perspective, through the application of the methodology of 
the interview in depth, with two Haitian immigrants, a woman and a man. Through the 
interviews, it was possible to observe that the migratory flow carries a perspective of social 
class, along with the aggravating of its invisibility in front of the society and the public 
services. 
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           1. INTRODUÇÃO 

As migrações internacionais enquanto um processo social têm marcado a história da 

formação social e política do Brasil, na medida em que alteram toda a dinâmica territorial e 

populacional. O início do século XXI foi caracterizado pela intensificação da mobilidade 

humana por conta da globalização e com uma alteração no perfil destes imigrantes no 

Brasil, sendo eles, latino-americanos em sua maioria (BRASIL, 2016).  

Diante disto, este estudo busca compreender o acesso dos imigrantes haitianos aos 

serviços básicos de saúde na perspectiva territorial na região de Londrina. Tendo como 

característica cultural e histórica a emigração decorrente as perseguições políticas, cerca de 
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25% dos haitianos residem fora de seu país (COSTA, 2015). Esta característica foi agravada 

com a crise economica no Haiti e também com o terremoto de janeiro de 2010. Desta forma, 

os haitianos se encontram com grande concentração no Brasil, sendo que segundo dados 

do Ministério da Justiça, de 89.554 solicitações de refúgio entre 2010 e 2015, 48.371 

correspondem aos haitianos (BRASIL, 2016). 

A mobilidade humana vai além de cruzar fronteiras territoriais, mas também de 

encontrar diferenças culturais, sociais e políticas, estando implícitos processos de 

territorialização. Como opção teórica para fundamentar este estudo foi escolhido o geógrafo 

Milton Santos considerando que seus estudos auxiliariam na compreensão do acesso aos 

serviços de saúde a partir dos usos e dinâmica territorial.  

Este trabalho é fruto de um amadurecimento teórico de um processo de pesquisa de 

três anos, no qual foi possível se aproximar desta temática em diversos espaços 

acadêmicos e organizações da sociedade civil.  

A decisão por dois sujeitos de gênero diferentes corresponde às diferenças culturais 

nos fluxos migratórios e no acesso aos serviços de saúde. A escolha destes sujeitos contou 

com a mediação da Cáritas Arquidiocesana de Londrina, co-participante dessa pesquisa.  

Por meio da autorização dos envolvidos pelo Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE), foram realizadas entrevistas em profundidade para coleta de dados.  

A partir de uma pesquisa qualitativa, considera-se que a entrevista em profundidade 

é uma “técnica qualitativa que explora um assunto a partir da busca de informações, 

percepções e experiências de informantes para analisá-las e apresentá-las de forma 

estruturada” (DUARTE, 2005, p. 62).  Considerando as particularidades do estudo e da 

opção metodológica, apresentamos uma breve caracterização dos sujeitos. 

Para garantir o anonimato dos sujeitos, serão utilizados nomes fictícios. Ambos 

residem na região metropolitana de Londrina PR. A mulher imigrante é a haitiana Florence, 

de 29 anos, solteira, com dois filhos (14 e 6 anos) que residem no Haiti, natural da capital do 

Haiti, Porto Príncipe, se encontra desempregada e sem ensino superior, sendo imigrante no 

Brasil desde 2013. O homem sujeito da pesquisa é o haitiano Robert, de 36 anos, casado, 

com dois filhos (7 e 5 anos), natural de uma cidade do interior do Haiti com ensino técnico 

como mestre de obra, sendo imigrante no Brasil desde 2012.  

Desta forma, o presente artigo está divido em dois momentos: inicialmente, será 

introduzido a dinamica migratória como um processo naturalizado no Haiti, resultante de sua 

construção histórica política, econômica, social e ambiental; num segundo momento, será 

problematizada a barreira sociocultural de acesso para os imigrantes (TRAVASSOS; 
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CASTRO, 2008) com uma interlocução com o território usado, a partir das entrevistas em 

profundidade.  

2. FLUXOS MIGRATÓRIOS: DIALOGANDO COM O TERRITÓRIO 

Segundo Melo (2008), para compreender o real significado das migrações é 

necessário analisar estas como um processo social, que envolve sujeitos carregados de 

questões objetivas, subjetivas, culturais e ideológicas, tanto daqueles que partem como para 

os que ficam. Se por um lado, a chegada do imigrante é produtiva para o capital na medida 

em que se aumenta o exército industrial de reserva para a venda da sua força de trabalho, 

por outro lado, os nacionais em sua maioria os recebem com incômodo, discriminação e 

culpabilização deste sujeito como gerador dos problemas sociais, como a violência 

(COTINGUIBA, 2014). Mesmo com sua documentação regularizada, o imigrante sempre 

será visto como estrangeiro, como o diferente, marcada por uma relação de tensão 

permanente.  

Desta forma, ser imigrante significa “[...] ser o de fora e o sem história dentro dos 

limites da história do grupo e do lugar. Essa é sua posição na estrutura social que afeta toda 

e qualquer interação no lugar de destino” (DUTRA, 2013, p. 40), sendo necessário refletir a 

migração a partir do território por meio da concepção de Milton Santos:  

O território não é apenas o resultado da superposição de um conjunto de 
sistemas naturais e um conjunto de sistemas de coisas criadas pelo 
homem. O território é o chão e mais a população, isto é, uma identidade, o 
fato e o sentimento de pertencer àquilo que nos pertence. O território é a 
base do trabalho, da residência, das trocas materiais e espirituais e da vida, 
sobre os quais ele influi. Quando se fala em território deve-se, pois, de logo, 
entender que se está falando em território usado, utilizado por uma dada 
população (SANTOS, 2001, p.97). 

 
No século XXI, o perfil dos imigrantes que chegaram ao Brasil se alterou, na medida 

em que a chegada de latino-americanos, como haitianos e bolivianos, se intensificaram 

numericamente no território brasileiro. A chegada destes novos imigrantes trazem a tona 

novas culturas e diferentes determinantes sociais e históricos expressos no território. Desta 

forma, neste artigo cabe o destaque para a imigração haitiana, visto a sua particularidade. 

Esse sentimento de capitalismo sem fronteiras estimulou o que pode ser chamado de 

“cultura da migração” no interior do país do Haiti, onde o deslocamento se apresenta já 

naturalizado na história deste país, aumentando a probabilidade de futuras migrações, como 

poderá ser visto a seguir. 

2.1 Diáspora haitiana 

Diante o caráter de heterogeneidade e complexidade da imigração com a 

globalização, as migrações internacionais recentes ao Brasil se deram principalmente a 
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partir de fluxos intercontinentais (entre a América Latina), por conta da semelhança cultural, 

raízes históricas comuns e política de acolhimento para imigrantes. Segundo balanço do 

Ministério da Justiça até abril de 2016, no ano de 2010 houve 966 solicitações de refúgio2 e 

já em 2015, houve 28.670 solicitações. Referente ao país de origem destas solicitações 

entre os anos de 2010 e 2015, em um total acumulado de 89.554 solicitações, o Haiti3 

aparece em primeiro lugar expressivamente, através de 48.371 pedidos feitos por haitianos, 

representando 54% do total acumulado durante estes anos (BRASIL, 2016). Os outros 

países em ordem decrescente que aparecem na lista de solicitações de refúgio são: 

Senegal, Síria, Bangladesh, Nigéria, Angola, Congo, Gana, Líbano, Venezuela e outros. 

Conforme Costa (2015), a população haitiana se expressa por meio de 9.801.554 haitianos, 

sendo que cerca de 2,5 milhões residem fora do país, correspondendo a 25% da população.  

A emigração é naturalizada no Haiti por diversos determinantes históricos, 

principalmente a emigração da mão de obra barata para a República Domicana e Estados 

Unidos. Segundo Ximenes (2014, p. 32), “devido ao desemprego generalizado no país 

caribenho, a mão de obra haitiana se tornou uma das mais baratas do mundo, situando-se 

abaixo inclusive da chinesa.”. Uma trajetória histórica marcada pela opressão imperialista e 

perseguições políticas da ditadura do francês François Duvalier (1957 – 1971) juntamente 

com a instabilidade econômica e a probreza, a tendência da emigração só se intensificou ao 

longo dos anos.  

Esta emigração chegou com intensidade até o Brasil após o terremoto de janeiro de 

2010, desastre natural que resultou “perto de 200 mil pessoas morreram, 500 mil ficaram 

feridas, 4 mil foram amputadas, [...] 1 milhão de desabrigados” (TELEMAQUE, 2012, p. 29). 

Segundo Costa (2015), este desastre natural destruiu o centro nevrálgico do país, 

correspondendo aos serviços de saúde, educação, economia e administração. 

O Brasil mantia uma relação próxima com o país caribenho desde 2004, ano qual o 

Brasil passou a constituir a missão da ONU intitulada de Missão das Nações Unidas para 

Estabilização do Haiti (MINUSTAH), cujos objetivos eram a estabilização do país, através de 
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há invisibilidade do fenômeno (PÓVOA-NETO, 1997; MARTINS, 1986).  
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situação é o Conselho Nacional de Imigração (CNIg), devido a Resolução nº 97 de 2012, que será 
exposta posteriormente. Desta forma, mesmo esta pesquisa do Ministério da Justiça quantificar os 
haitianos no interior da solicitação de refúgio, esta pesquisa lidará com estes sujeitos em sua 
condição de imigrante.  
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um aparentemente processo político democrático, um desenvolvimento econômico e a 

pacificação do Haiti, através do envio de soldados brasileiros para tal localidade4.  

Com grande desenvolvimento da construção civil no Brasil devido à realização de 

eventos esportivos, a chegada dos haitianos se intensificava e os órgãos responsáveis pela 

regularização destes sujeitos não estavam suprindo a grande demanda. Com isso, o 

governo brasileiro criou a Resolução Normativa nº 97 de 2012, que assegura visto 

permanente por razões humanitárias para os haitianos durante cinco anos. Com esta grande 

demanda, é necessário compreender como se dá os processos de territorialização destes 

sujeitos.  

2.2 Adaptação ao território desconhecido: processo de desterritorialização à 
reterritorialização 

Para problematizar os processos de territorialização enquanto consitutivo do fluxo 

migratório será utilizado enquanto base teórica o geógrafo brasileiro Milton Santos. O autor 

compreende que quando o homem se defronta com um espaço que não apoiou na criação e 

que a memória desconhece e lhe é estranha, o sujeito passa por um processo de 

desterritorialização, podendo ser chamado também de estranhamento, desculturização ou 

desalienação (SANTOS, 2006). "O homem de fora é portador de uma memória, espécie de 

consciência congelada, provinda com ele de um outro lugar. O lugar novo o obriga a um 

novo aprendizado e a uma nova formulação." (SANTOS, 2006, p. 224). 

Diante disto, Santos (2012) considera a submissão do homem à desterritorialização 

como uma agressão, visto que rouba parte de sua identidade, forçando-o a uma adaptação 

a um novo território. Porém, para autores como Melo (2008) e Estrada Mejía (2010) a 

reunião familiar auxilia os sujeitos a passarem por este processo agressivo. 

Para ocorrer este processo de integração e de entendimento, Santos discorre que é 

necessário que os sujeitos passem por um processo de reterritorialização, no qual formulará 

uma nova consciência a partir da atual realidade em que se vive. Como pautado acima, os 

laços afetivos podem estimular o deslocamento humano e facilitar seus impactos, na medida 

em que o processo de acolhimento e reterritorialização se dão de uma forma menos 

agressiva. 

                                                 
4
 Aparentemente, a contribuição do Brasil com o Haiti, por meio do envio de soldados brasileiros, se 

apresenta de forma solidária, porém por meio de Seguy (2010, p. 17), “Nenhum dos chefes do 
exército brasileiro no Haiti tem vergonha de afirmar que o Haiti serve de campo de treinamento para 
os soldados aprenderem a lidar com os negros das favelas do Rio de Janeiro quando voltarem ao 
Brasil.”, se referindo ao segundo maior contingente militar brasileiro enviado ao exterior desde a 
Segunda Guerra Mundial. Desta forma, representa uma estratégia de coerção e controle revestida de 
solidariedade. 
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Neste processo de reterritorialização, fica evidente o papel da memória e da 

identidade para os imigrantes terem o seu reconhecimento. Os imigrantes buscam 

estratégias para esta adaptação diante o choque identitário e esta construção de relação 

com o território se dá através das vivências no cotidiano. 

A partir da compreensão do território usado neste atual fluxo migratório, percebe-se a 

relevância que estes atores dão para a busca pelo semelhante, na medida em que se 

deslocam em um território estranho para se aproximar dos pontos semelhantes a sua 

cultura. Neste processo de reterritorialização, que Santos considera como agressivo ao 

homem compreende-se o acesso aos serviços sociais como uma interface deste processo.  

3. O ACESSO DOS IMIGRANTES HAITIANOS À POLÍTICA DE SAÚDE NA 
PERSPECTIVA TERRITORIAL 

Compreende-se o acesso enquanto categoria multidimensional, a qual é a expressão 

concreta do direito à saúde na vida das pessoas. Concordando com as autoras Travassos e 

Castro (2008, p. 218), acesso é  

o fator que intermedeia a relação entre a procura e a entrada no serviço. 
Refere-se às características da oferta de serviços de saúde que facilitam ou 
obstruem a sua utilização por potenciais usuários e exprime a capacidade 
da oferta de produzir serviços e de responder às necessidades de saúde da 
população.  

As autoras ainda afirmam que as desigualdades sociais no acesso são determinadas 

pelas diferentes oportunidades de cada cidadão, decorrente da sua posição social e também 

das características do sistema de saúde. Já Travassos e Castro (2008) compreendem todo 

o processo de acesso através das chamadas barreiras de acesso, as separando 

metodologicamente entre barreiras geográficas, financeiras, organizacionais, socioculturais 

e informacionais. Neste estudo optou-se por se aprofundar na barreira sociocultural como 

um recorte da coleta de dados, visto também que se expressou com maior significado 

nas falas dos sujeitos.  

Tendo o território como categoria central para analisar o acesso aos serviços 

básicos públicos de saúde, entende-se que o uso do território para a materialização de 

diversas circunstâncias nos serviços de saúde como no momento da compreensão do 

processo saúde-doença se dá na materialização da identificação dos determinantes 

sociais, econômicos, políticos, ecológicos, culturais; elaboração do diagnóstico 

socioterritorial das condições de saúde da população; identificação das necessidades a 

partir das realidades locais; planejamento financeiramente segundo as necessidades dos 

usuários; e identificação também dos riscos à saúde (GONDIM et al., 2008).  
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3.1 Barreiras socioculturais 

As barreiras socioculturais abrangem todos os elementos de construção social que 

influenciam o acesso dos serviços de saúde, bem como os processos de territorialização, a 

construção de redes de solidariedade, as formas da comunidade se expressarem e também 

toda a troca de vivências entre os próprios moradores daquele território.  

A partir das entrevistas em profundidade, foi possível notar que todas as 

referências de Florence em relação aos serviços de saúde do Haiti e do Brasil são 

expressões de uma visão ainda curativa de saúde, na medida em que a mesma procurou o 

serviço de saúde no Haiti “só quando eu tem dor” e no Brasil, esta visão permaneceu. 

Todavia, há que se ressaltar que por mais que na Constituição Federal a saúde seja 

considerada em sua concepção ampliada, a visão curativa de saúde como ausência de 

doença ainda se faz presente no cotidiano dos usuários brasileiros também. Em relação a 

Robert, sua visão de saúde não se divergiu muito em relação a Florence. Este apresenta 

que sua relação com os serviços de saúde do Haiti sempre se deu enquanto acompanhante 

de alguém, seja de sua esposa, seja de seus filhos, acreditando que “eu não tenho uma 

história frequentemente no hospital” por ser muito jovem e ter uma vida ativa. 

Além da procura pelo serviço de saúde, tanto Robert quanto Florence afirma que se 

reconhecem como pessoas saudáveis, uma vez que “sintoma nenhum não sente” (Robert, 

2016), reproduzindo novamente a saúde como ausência de doença. Partindo de uma 

análise de ambos os sujeitos, percebe-se a ausência do hábito do cuidado com a própria 

saúde e desconhecimento das ações de promoção ou prevenção. Permanece e se prioriza a 

assistência médico-hospitalar em detrimento de ações coletivas preventivas e cuidado 

contínuo. Como pode ser visto, esta compreensão se faz presente na vida dos sujeitos 

desde seu cotidiano no Haiti, porém, foi reafirmado pela própria troca de vivências com os 

usuários e profissionais brasileiros do SUS, conforme relato de ambos sujeitos, que ainda 

reproduzem tal visão curativa da saúde (BUSS; PELEGRINI FILHO, 2007).  

Ambos os sujeitos opinam que gostariam de ter um plano de saúde decorrente da 

qualidade dos serviços ofertados por estes. Esta visão pauta-se na reprodução dos usuários 

brasileiros do SUS, uma vez que estes se encontram insatisfeitos com a qualidade dos 

serviços públicos. Pesquisa aponta que nove em cada dez brasileiros concordam que a 

qualidade dos serviços públicos é inferior ao valor dos impostos no Brasil, além de que 70% 

dos brasileiros que participaram da pesquisa pontuam que a baixa qualidade dos serviços 

públicos é resultado de má gestão da política pública. Entre 13 serviços avaliados, a saúde 

e a segurança tiveram as piores notas (CNI, 2016). 
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Nesta perspectiva, Robert acredita que o sistema de saúde haitiano se assemelha 

muito com o SUS, apenas se divergindo que “lá, obrigatoriamente, eles tem que dar o 

remédio. Aqui, não tem isso, porque eles sabem que você tem condições de comprar [...] 

tem o jeitinho brasileiro no meio” e refere-se a este elemento cultural para que seja 

legimitimado de certa forma o sucateamento da política de saúde, bem como não garantido 

o acesso universal e gratuito à medicação.  

Neste cenário, tem a presente disputa entre dois projetos: o projeto da reforma 

sanitária, que busca a universalização do acesso, e o projeto privatista, que segue a lógica 

do mercado e busca a focalização do sistema (BRAVO, 2009). Ao utilizarmos a construção 

de Santos (2012) sobre os fixos e os fluxos que permeiam os territórios, podemos 

compreender como a relação entre público e privado desvela seus usos e graus 

diferenciados de poder. Os fixos correspondem a quantidade das técnicas, já fluxos são a 

qualidade e seu peso político. Fixos são como as escolas, hospitais, lugares de lazer, 

pontos produtivos, Unidades Básicas de Saúde, os serviços sociais em geral. É necessário 

realizar a diferenciação dos fixos públicos e os fixos privados, sendo que “estes são 

localizados segundo a lei da oferta e da procura, que regula também os preços a cobrar. Já 

os fixos públicos se instalam segundo princípios sociais, e funcionam independentemente 

das exigências do lucro” (SANTOS, 2012, p. 142). Como Florence expôs na coleta de 

dados, os fixos públicos se encontram precarizados e sucateados.  

Robert apresenta a materialização do sucateamento dos serviços públicos de 

saúde através da demora do atendimento, sendo um fator determinante na procura dos 

usuários nos serviços públicos, visto que “você pode morrer, mas não vai ser atendido. O 

que eu sei... é que esse sistema para mim não funciona”. Ainda afirma que a única forma de 

comunicação entre os usuários na sala de espera dos serviços de saúde em geral é acerca 

da reclamação do sistema.   

“A gratuidade tem sido sinônimo de precariedade no atendimento” (KOGA, 2011, p. 

283), como resultado de um processo histórico de que a cidadania é um privilégio das elites 

dirigentes. Desta forma, os dados apresentados mostram a insatisfação dos brasileiros com 

os serviços públicos de saúde. Os sujeitos desta pesquisa vivenciam a precarização 

destes serviços também e compartilham do mesmo sonho que os brasileiros: o sonho de 

condições financeiras para ter um plano de saúde. Tal desejo representa a não 

compreensão da universalização do SUS e das formas de reivindicação para que seja 

efetivado.  

Outra barreira sociocultural manifestado por Florence foi que quando solicitado sua 

opinião sobre a estrutura da UBS, opinou “Ah, todo mundo usa. Pra mim, é bom porque eu 
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sou estrangeiro. Pra brasileira, é boa. Então, pra mim é boa também.” Quando questionado 

se tinha vivenciado alguma experiência de materialização desta diferença entre “brasileira” e 

“estrangeira”, a mesma respondeu: “quando eu fui na hospital, tem atende brasileira primeiro 

e depois haitiano. Entendeu? Eu não sou brasileira. Eu sou estrangeira”. É possível analisar 

como a questão da discriminação tem interferência no acesso da imigrante no que se refere 

ao exercício da cidadania. 

Percebe-se que com o sistema sobrecarregado, os profissionais têm a tendência de 

partir pela seletividade, mesmo em um sistema de caráter universal, sendo que o imigrante 

será o último a ser ouvido. Também a partir desta fala, cabe a reflexão sobre o processo de 

acolhimento neste serviço. Considera-se o acolhimento como “uma prática presente em 

todas as relações de cuidado, nos encontros reais entre trabalhadores de saúde e usuários, 

nos atos de receber e escutar as pessoas, podendo acontecer de formas variadas („há 

acolhimentos e acolhimentos‟)” (BRASIL, 2011, p. 19). Diante disto, será que foi realizado 

este acolhimento à imigrante explicando como funciona o fluxo do sistema a partir das 

classificações de risco? 

Além disto, outro fator importante para a análise é a visão da sociedade diante esta 

mobilidade humana. Segundo Póvoa-Neto (1997, p.12), “a política migratória não se 

restringe, pois, à intervenção sobre um fato empiricamente evidente, mas estende-se à 

própria construção do conceito de migração”. O depoimento da sujeita possibilita a reflexão 

sobre a influência da política migratória brasileira na construção da visão da sociedade 

sobre os imigrantes, lidando com o imigrante como “não cidadão” (SANTOS, 2012). 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Como Milton Santos (2012) considera, a partir deste estudo foi possível analisar que 

o território é “esquizofrênico”, na medida em que os efeitos da globalização trazem novas 

incorporações para a sociabilidade humana, como novas tecnologias, bem como causam 

uma nova ordem nos territórios, intensificando as desigualdades entre estes. A globalização 

por um lado intensifica a mobilidade do capital e encurta as distâncias e o tempo de 

deslocamento, e por outro, aumenta as desigualdades socioespaciais, e no contexto das 

imigrações pode contribuir para a disseminação de um discurso de ódio contra 

determinados povos e o aumento da diferenciação dos tratamentos entre os nacionais e os 

estrangeiros, a partir de práticas xenófobas.  

A partir das reflexões sobre as barreiras de acesso realizando uma interlocução com 

o território, foi possível observar que o movimento migratório analisado a partir da realidade 

dos haitianos no Brasil, está ligado ao pertencimento de classe social, sendo ela, a classe 

trabalhadora. Por meio do movimento do capital, há o aumento da circulação do capital, de 
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mercadorias e de pessoas. Com a reestruturação produtiva, surge um nomadismo dos 

trabalhadores a procura do trabalho e a frequente busca por destinos que possam as 

acolher e integrar-se. Além da mobilidade do capital, percebe-se a mobilidade da força de 

trabalho.  

Durante o processo da pesquisa, muitos imigrantes já retornaram para seu país de 

origem ou se deslocaram para outros países em buscar de maior recompensa econômica. 

Além disto, outros manifestaram interesse em retorno também por considerar que o 

panorama político e econômico do Brasil não é benéfico para os imigrantes.  

Em relação à perspectiva territorial, ficou evidente que ela não é considerada, pois 

eles não são vistos como alguém que desconhece e precisa de informação, sendo o usuário 

a única fonte de informação. Desta forma, conclui-se então que a globalização transformou 

o cidadão do lugar para o cidadão do mundo. Mas ao ser analisado as informações obtidas 

nesta pesquisa qualitativa, vê-se que a condição do imigrante na sociedade é de 

invisibilidade, o transformando em não cidadão, sem acesso ao consumo, bens e serviços 

sociais.  O que foi possível de ser analisado é que os haitianos não estão sendo ouvidos, 

não estão tendo acesso à informação, bem como aos direitos sociais. Refere-se ao sistema 

público de saúde que se encontra sucateado, por meio de adoção de medidas neoliberais, e 

com a chegada dos imigrantes, evidencia-se a materialização de práticas discriminatórias e 

excludentes, adotando mais uma vez um caráter seletivo em um sistema público que se 

propõe a ser universal. É necessário, desta forma, de que os serviços públicos de saúde 

considerem as demandas destes sujeitos a partir de um acolhimento humanizado e também 

da oferta de ações considerando seus processos de territorialização. 
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