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RESUMO
Nos últimos anos o Brasil tem recebido inúmeros imigrantes. Grande parte destes
é oriunda de países com conlitos internos ou que passaram por desastres naturais
como o Haiti. No contexto da migração, a saúde é impactada pelos determinantes
presentes em cada fase do processo migratório que variam com o tipo de migração.
Neste contexto, observa-se que ao chegarem à um novo país, os haitianos tem que
adaptar-se à novos modos de vida. Isso pode gerar conlitos nas relações sociais e instituições. Pois, consideramos que apesar de mudar geograicamente, os indivíduos
trazem consigo sua cultura e visões de mundo. Assim, a presente pesquisa por objetivo analisar as percepções de mulheres imigrantes haitianas em relação ao cuidado,
saúde e doença. Trata-se de uma pesquisa de abordagem quantitativa e de campo.
Os participantes da pesquisa foram 10 mulheres haitianas O instrumento para a
coleta de dados foi uma entrevista semi-directiva com um roteiro. Nesta, foram perguntado ás mulheres questões relativas às condições de saúde e doença , assim como,
sobre o cuidar/ cuidado. As entrevistas foram transcritas e estão sendo analisadas na
perspectiva da análise de conteúdo proposto por Minayo. As seguintes categorias
com base nos resultados das entrevistas foram formuladas: cuidado, corpo, saúde
e doença. Observa-se que as haitianas trazem consigo alguns elementos da cultura
familiar haitiana como o forte laço com os parentes que icaram no país. Também se
destaca o fato de que a possibilidade de ter acesso fácil e gratuito à consultas médicas, hospitais são vistos como elementos importantes ao se referirem a saúde.
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