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Introdução 
O presente trabalho discute a influência de aspectos culturais no
processo de saúde e adoecimento da população de ciganos do
bairro Lagoa em Belo Horizonte –MG, tendo como norteadores os
princípios que regem o Sistema Único de saúde. Descreve
aspectos qualitativos do modo de vida dos ciganos e das relações
destes com os profissionais de saúde. Aborda questões
relacionadas à forma como o povo cigano foi e como é visto pelo
restante da sociedade. Enuncia lacunas acerca de informações
demográficas e do registro da história desse povo.

Contribuir para a discussão acerca da influência da cultura no
processo de saúde e adoecimento dos indivíduos;
Discutir aspectos que facilitam ou dificultam o acesso das
minorias, em especial os ciganos, aos serviços prestados na
Unidade Básica de Saúde do bairro Lagoa
Discutir as relações entre os profissionais de saúde e essas
minorias
Contribuir para o registro do modo de vida de uma população
cigana residente no bairro Lagoa
Abordar aspectos relacionados ao preconceito

Objetivos
•Considerações a respeito do termo cultura e competência
cultural
• Aspectos da história do povo cigano e das transformações em
seu modo de vida .
•Caracterizando o acampamento do bairro Lagoa
•O paradoxo entre a tradição nômade da comunidade e o
conceito de território na estratégia Saúde da Família.
•Perfil dos atendimentos realizados
•A visão do tempo sob a ótica dos ciganos
•Os ciganos e a educação formal
•Trabalho e sedentarização
•A tradição do povo cigano com relação a práticas alternativas de
medicina e seu contraste com o modelo alopático.
•Aspectos sócio-econômicos , ambientais e de saneamento básico
•Especificidades da gravidez em adolescentes ciganas.
•Perfil dos matrimônios
•Cuidados e valorização dos idosos.

Resultados

Foi feita revisão bibliográfica da literatura científica com o tema
ciganos e saúde
Durante seis meses foram feitas anotações qualitativas sobre os
atendimentos realizados na UBS, envolvendo a população de
ciganos residentes no acampamento do bairro Lagoa.
Voltamos nossa atenção à motivação para a consulta, aderência
ou não aderência à rotina das atividades programadas, auto
medicação prévia e colaboração com terapêutica proposta,
relação com os profissionais de saúde e com demais membros da
comunidade.
Observamos também ocupação profissional e escolaridade,
padrão alimentar, forma como lidam com questões de
preservação ambiental e de saneamento básico.

Metodologia 

Referências Teixeira, RC. Ciganos em Minas Gerais: breve história. Belo Horizonte: Crisálida, 2007
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Efigênia Ferreira e Ferreira**  Polo Belo Horizonte, turma beta

Considerações finais
Submetidos ao longo de sua história a contextos sociais
desfavoráveis, os ciganos foram mestres na arte da sobrevivência.
Mas muito mais do que sobreviver, ciganos e não-ciganos precisam
de condições para desenvolverem seus múltiplos potenciais. É nisso
que acreditamos ao trabalhar com saúde.

Não foi elaborado questionário sistematizado e as questões
abordadas durante as consultas são a nosso ver condizentes com a
anamnese tradicional realizada na rotina do atendimento médico.
Aproveitamos em nossa análise as discussões realizadas nas
reuniões semanais da equipe.
As informações foram organizadas, sem identificação nominal de
qualquer paciente, preservando o sigilo dos usuários ciganos, para
posterior análise.
A análise foi subjetiva e visa levantar questões que possam vir a ser
tema de pesquisa mais elaborada e validação futura.
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