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Objetivos
1.

Sensibilizar os participantes em relação às necessidades de saúde mental e
apoio psicossocial de imigrantes e refugiados;

2.

Compartilhar e construir conhecimentos sobre o tema da saúde mental e
migração, com foco em aspectos conceituais, achados de pesquisa e
abordagens teórico-metodológicas;

3.

Promover o diálogo entre as pessoas envolvidas no acolhimento de
imigrantes e refugiados na rede local e facilitar a proposição de ações
conjuntas

4.

Fortalecer a rede local para o cuidado e promoção de saúde mental na
população de imigrantes e refugiados

Dinâmica em Grupo
Vocês são uma família que vive em um país onde há uma grave crise humanitária,
caracterizada pela disputa de poder entre dois grupos políticos; violência e conflitos
armados; pela desvalorização da moeda, escassez de recursos financeiros, aumento do
custo de vida e, consequentemente, desemprego, pauperização da população,
desabastecimento e privação de itens básicos para sobrevivência, como água e
alimentação; assim como pela falta de acesso à medicação, aos serviços de saúde,
educação, segurança e proteção social. Sérias violações de direitos humanos estão
acontecendo no país e vocês precisam decidir se devem permanecer no país ou deixar
toda uma vida que foi construída ao longo de décadas para trás - casa, familiares,
trabalho e amigos – e migrar para outro país.
Vocês têm 10 (dez minutos) para decidir se devem migrar para outro país e quais
pertences devem levar consigo.

Dinâmica em Grupo
Questões para discussão:

o Como vocês se sentiram no lugar de um imigrante? Como foi o processo de
tomada de decisão?
o Como o processo migratório (deslocamento forçado) pode afetar o bem-estar
psicossocial e a saúde mental das pessoas envolvidas?
o Existe uma relação direta entre migração e saúde mental?

Saúde Mental e Migração

70, 8 milhões de pessoas deslocadas
forçadamente (2018)

No início

132 milhões em 42 países precisam de assistência
humanitária (2019)

Saúde Mental e Migração
Privação Social
Fome, água,
moradia

Deslocamento
forçado

Pobreza

Falta de suporte
Social

Insegurança
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Barreiras ou falta
de acesso a
serviços básicos

• Estresse, insegurança, medo,
• Ruptura de lações familiares e
sociais
• Ruptura biográfica : sentimento
de si mesmo e na vivência de
tempo e espaço
(temporalidade)
• Luto :: “Luto Cultural”

Saúde Mental e
Migração

• Perda das referências culturais,
simbólicas, materiais
• Desterritorialização

Saúde Mental e Migração
• Estimativas recentes da Organização Mundial da
Saúde apontam que, em contextos de emergência, 1 em
cada 5 pessoas vive com alguma forma de transtorno
mental (risco aumentado)

• 22,1%, algum transtorno mental:: Depressão,
ansiedade, estresse pós-traumático, transtorno bipolar
e esquizofrenia);
• 13% de formas leves e 4% formas moderadas de
depressão, ansiedade, estresse pós-traumático
• 5,1% de transtornos mentais graves esquizofrenia,
transtorno bipolar de humor, depressão grave,
ansiedade grave, estresse pós-traumático)
(Charlson et al, 2019)

Saúde Mental e Migração

É inestimável o número de
pessoas que se encontram
em sofrimento psíquico e
emocional

Saúde Mental e Migração

Imigrantes e subgrupos
de imigrantes tem maior
risco de desenvolver
alguma condição mental

Cécile Rousseau* and Rochelle L. Frounfelker, 2018

Saúde Mental e Migração
Serviços de Saúde e Saúde Mental
• Tendência a “superestimar” os transtornos mentais

• Patologização e medicalização do sofrimento (normalidade x anormalidade)
• Limites dos saber psiquiátrico ocidental e dos sistemas diagnósticos (instrumentos
diagnósticos “universal”) para compreender e responder ao sofrimento psíquico e
a experiência de adoecimento mental

Saúde Mental e Migração
Critérios diagnósticos estritos e universais para
esquizofrenia
•

a maioria dos pacientes que se apresentou nos diferentes
centros teve que ser excluída, pois não preenchia os
critérios

•

os excluídos eram aqueles que demonstravam maior
diferença cultural

•

Certos sintomas diferiam em prevalência entre os
centros. Ex: a maioria dos casos de catatonia estava na
India e na Nigéria

•

Os transtornos psiquiátricos e problemas de saúde mental
diferem em culturas distintas

Saúde Mental e Migração
• Pressuposto: a experiência de sofrimento e adoecimento mental é fortemente
determinada e moldada pela cultura (crenças, símbolos e hábitos), por varáveis
contextuais e sociais

• Baixa sensibilidade cultural dos serviços e profissionais da saúde

Saúde Mental e Migração
Estudo de caso
Em um abrigo para imigrantes indígenas
venezuelanos da etnia Warao, uma profissional
relatou que, quando chovia, todas as crianças iam
brincar com os “peixes” nas poças que se
formavam no chão. A profissional da saúde insistiu
com as crianças que ali não haviam peixes e ficou
preocupada se as crianças estavam vendo coisas
que não existiam, sem entender o significado da
brincadeira. Após estudar a cultura a Warao,
descobriu que trata-se de uma etnia que vive
abaixo das montanhas, próxima a uma região com
muitos rios na Venezuela.

Saúde Mental e Migração
Estudo de caso
Kleiman e colaboradores (1978) descreveram um caso que ilustra o significado clínico das
crenças dos pacientes sobre seus corpos e a forma como elas podem afetar o
comportamento e as reações clínicas. Uma mulher, branca de 60 anos foi internada no
hospital com edema pulmonar secundário a doença cardiovascular aterosclerótica e
insuficiência cardíaca congestiva crônica. À medida que ela começou a melhorar, seu
comportamento ficou cada vez mais bizarro: ela forçava vômitos e urinava na cama
frequentemente. Foi solicitada a opinião de um psiquiatra. Este, ao fazer as pergunta mais
detalhadas, descobriu que, pelo menos do ponto de vista da mulher, aquele
comportamento fazia sentido. Ela havia sido informada que pelos médicos que tinha “água
nos pulmões” . Sendo esposa e filha de encanadores, sua concepção de estrutura corporal
envolvia o tórax conectado por “canos” à boca e à uretra. Assim, a paciente estava tentando
remover a “água dos pulmões” pelo vômito e pela micção frequentes. No momento em que
o “verdadeiro” encanamento do corpo lhe foi explicado com auxílio de diagramas, seu
comportamento bizarro teve fim.

Saúde Mental e Migração
• Perspectiva biomédica x perspectiva do paciente x perspectiva cultural

• Expressões culturais do sofrimento
• “ Ataque de nervios” :: “Problema de nervos”
• Amok (Malásia)

Saúde Mental e Migração
• Competência cultural: antropologia, etnografia,
etnopsiquiatria, psiquiatria cultural
• Modelos explicativos (origem da enfermidade)
• Formas de manifestação e de atribuir
sentido/significado ao sofrimento
• Estratégias de lida e busca de ajuda

Saúde Mental e Migração
• Desafios:

o Acessibilidade: imigrantes comumente subutilizam os serviços de saúde
- Barreiras culturais → sensibilidade cultural

- Barreiras linguísticas de comunicação → intérprete
- Barreiras atitudinais: estigma e discriminação (profissional, auto-estigma)
- Determinantes sociais e culturais

Abordagem da Saúde Mental e Apoio Psicossocial

SM

Psicossocial

o Abordagem prática que visa:

• Proteger e promover o bem-estar psicossocial
e/ou
• Prevenir e tratar os transtornos mentais
o Campo de práticas e de conhecimento
o Lacuna de estudos/conhecimento na América do Sul

Abordagem da Saúde Mental e Apoio Psicossocial
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Abordagem da Saúde Mental e Apoio Psicossocial
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Abordagem da Saúde Mental e Apoio Psicossocial
Adaptação
cultural

Acessibilidade

Meio social

•

Conhecimento
sobre os serviços

•

Expressões culturais
do sofrimento

•

Fortalecimento laços
familiares e sociais

•

Barreiras culturais

•

•

Moradia

•

Restrições legais

Sistemas formais e
informais de cuidado
culturalmente
sensíveis

•
•

Emprego e renda
Integração
sociocomunitária

Trabalho em grupo
- Diagnóstico local e proposição de ações com u n s
Co m partilhamento
Po t e n c i a l i d a d e s

Desaﬁos

Quais as
principais
po tênci as
em relação ao
tema?

Quais os
principais
desaﬁos
e m re l a çã o a o
te ma ?

Trabalho em grupo

O que podemos fazer juntos?
Que ações precisam ser feitas e poderiam ser realizadas pelos
participantes/ instituições que estão no seu grupo?

Não ex: Capacita ção para migrantes
Ex: Reunião com Departame nto de Línguas da Universida de Federal para
criação de um curso de língua portuguesa para migrantes.

Trabalho em grupo
Ilustração de template a ser preenchido pelos grupos, no momento de Trabalho em
Grupo
Como?
O que precisa ser feito para que as ações sejam realizadas?

Não ex: Articulação da rede local
Ex:
- Levantamento de organizações que já oferecem curso de português para
mi g ra ntes .
- Co nta to co m re p re s e nta n te do D e p a r t a m e n to de L í n g u a s d a F e d e ral
- Le va nta m e n to de coletivos de m i g ra n te s q u e p o d e m a t u a r n a d i v u l ga ç ã o
do curso.

Trabalho em grupo
Ilustração de template a ser preenchido pelos grupos, no momento de Trabalho em
Grupo
Quem?
Para realizar essas ações, quem (participante e instituição) assumiria a
re s po ns a bi l i da de po r ca da uma de l a s ?

Não ex: Universidades e sociedade civil.

Ex:
- Departamento de Línguas da Universidade Federal (contato será feito por
fulano)
- Coletivo de M i g ra ntes Haitianos (contato será feito por cicra n o)
- etc ...

Avaliação da Atividade

Discussão

