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INTRODUÇÃO: O número de migrações para o Brasil tem aumentado nos últimos anos.
Nosso estado e cidade têm recebido diversos migrantes, entre eles, as mulheres haitianas. Este
artigo propõe a realização de uma revisão bibliográfica e pesquisa de campo para a elaboração
de uma cartilha de orientações, afim de auxiliar na atenção primária a saúde dessas mulheres.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA: As imigrações haitianas são caracterizadas, em sua
maioria, pela população masculina (JORDÃO et al., 2016). Porém, tem-se registro de
mulheres advindas do Haiti que estão sendo acolhidas em nosso país (JORDÃO et al., 2016).
Diante deste contexto de imigrações, cabe-se ressaltar, as questões relacionadas ao âmbito de
saúde destes indivíduos. No Haiti, a cobertura da população com relação a acesso a saúde não
chega aos 60%, e os recursos humanos são insuficientes e de baixa qualidade (JACQUES et
al., 2017). As políticas públicas dirigidas às mulheres no Haiti são direcionadas
principalmente a saúde materna, porém, a maioria dos partos ainda é domiciliar, sendo que
destes, menos de 50% são realizados em condições adequadas, predispondo ao elevado risco
de morte materna, que atualmente, está em torno de 380:100 mil nascidos vivos e, das
mulheres, apenas 18% têm acesso a métodos contraceptivos modernos (JACQUES et al.,
2017). Com relação a equidade de direitos e acessibilidade ao serviço de saúde dos imigrantes
no Brasil, o 5º artigo da Constituição Brasileira estabelece a igualdade jurídica entre
brasileiros e estrangeiros residentes no país, garantindo o acesso às políticas públicas de saúde
também aos imigrantes (SANTOS, 2016). A Organização Mundial de Saúde (OMS) descreve
como prioridade aos imigrantes: o acesso aos determinantes de saúde (moradia, alimentação,
saneamento e acesso à informação e aos serviços de saúde, entre outros), o combate às
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vulnerabilidades, desigualdades sociais, pobreza e discriminação (GRANADA et al., 2017).
MATERIAL E MÉTODOS: Trata-se de uma revisão bibliográfica para o desenvolvimento
um trabalho social artístico, através da produção de uma cartilha informativa, que terá sua
apresentação em quatro idiomas, sendo eles: português, francês, inglês e crioulo haitiano. A
cartilha teve por base requisitos estabelecidos em reunião com representantes do Centro de
Atendimento ao Migrante (CAM) da cidade de Caxias do Sul. Ao término da elaboração deste
material, ele foi distribuído no CAM e foram realizadas palestras para esclarecer as
informações contidas no documento. RESULTADOS E DISCUSSÃO: A cartilha contempla
o acompanhamento pré-natal: com informações sobre nutrição, exames periódicos,
vacinações, saúde física, trabalho de parto e programas de atenção à saúde da gestante do
sistema de saúde pública. No Brasil, a saúde pública tem voltado sua atenção ao contexto
materno-infantil, com programas de assistência integral à saúde das mulheres, priorizando o
acompanhamento pré-natal pelo seu impacto nos resultados em saúde pública no peri e pósnatal (TREVISAN et al., 2002). Sobre os cuidados com o recém-nascido, foram abordadas
informações a respeito do aleitamento materno e vacinações necessárias. Atualmente,
percebe-se a importância de se preconizar o aleitamento materno exclusivo durante os
primeiros meses de vida, sendo item de campanhas e diretrizes da Organização Mundial da
Saúde (OMS), Fundação das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) e Ministério da Saúde
(ESCOBAR et al., 2002). Além disso, a cartilha também traz informações sobre vacinações,
acompanhamento com ginecologista, exame preventivo de mamas e vaginal, métodos
contraceptivos, doenças sexualmente transmissíveis (DST’s), com cuidados preventivos
através do uso de preservativo, incontinência urinária e saúde bucal. CONCLUSÃO: A
realidade feminina, desde seus primórdios, sempre foi descrita como a mais frágil e oprimida
nos processos burocráticos e de direitos humanos. A escassez de conhecimento destas
mulheres com relação a sua saúde deve ser suprida pelos profissionais dos sistemas de saúde
das cidades em que estas imigrantes estão inseridas. A importância de se elaborar um material
com informações sobre a saúde da mulher, com descrição de patologias de maior incidência
feminina e que causam, em sua maioria, complicações e óbitos precoces, além de informações
sobre acompanhamento pré-natal, aleitamento materno, cuidados na gestação e com o recémnascido, corroboram para redução dos casos de mortalidade infantil e feminina, além de
melhorar a condução gestacional, auxiliando também, futuramente, para redução de custos
para o sistema de saúde com medicações e internações hospitalares. Além destas questões,
esta cartilha proporcionará um melhor acolhimento e assistência a estes indivíduos.
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