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Mutirão de Serviços para Mulheres Imigrantes  

No dia 26/03/2022, das 10 às 16 horas, foi feito um Mutirão de Serviço para Mulheres 

Imigrantes na EMEFM Vereador Antonio Sampaio - R. Voluntários da Pátria, 733 – Santana 

organizado pela CPMigTD/SMDHC e pela Rede de Cuidados em Saúde para Imigrantes e 

Refugiados. Esta ação envolveu a oferta dos seguintes serviços de saúde de atenção básica 

voltados para mulheres imigrantes: atendimento especializado através do CRAI Móvel, DPU, 

DPE, CTA da Cidade, vacinação contra covid e rodas de conversa. 

Figura 1 - Mutirão de Serviço para Mulheres Imigrantes 

 

Fonte: CPMigTD/SMDHC 
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Figura 2 -  Mutirão de Serviço para Mulheres Imigrantes 

 

Fonte: CPMigTD/SMDHC 

Em relação às atividades desenvolvidas, a Equipe de Base Warmis organizou uma 

mesa de informações em saúde organizada e também uma roda de conversa em parceria com 

a rede de saúde. O instituto ADUS, organizou uma atividade voltada para geração de renda e 

capacitação para o mercado de trabalho, atendendo um total de 34 pessoas, sendo 21 

mulheres e 13 homens, ambos os grupos na faixa etária dos 32 aos 34 anos. Em relação à 

nacionalidade das pessoas atendidas,  16 eram angolanas, 6 venezuelanas, 5 haitianas, 2 

marroquinas, 2 congolesas, 2 serras leoninas, 1 burundinesa e 1 dominicana.  

Além disso, a Defensoria Pública da União ofereceu assistência Jurídica gratuita. O 

CRAI Móvel ofereceu atendimento voltado para regularização migratória, orientação jurídica 

e assistência social, realizando um total de 9 atendimentos de regularização migratória e de 

3 assistência social. A ProMigra ofereceu atendimento pro Bono a migrantes que precisavam 

de orientação jurídica. O Centro de Referência de Promoção da Igualdade Racial ofereceu 

atendimento multiprofissional a vítimas de discriminação étnico-racial. A instituição 

Educação sem Fronteiras brinfou orientação sobre validação de diplomas (níveis fundamental 

e médio). O Centro de Cidadania LGBTI Luana Barbosa dos Reis (SMDHC) realizou a divulgação 
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de serviços para população LGBTQIA+ e a Secretaria Municipal de Saúde: Proteção Básica e 

CTA da Cidade ofereceu orientação médica e testagem de sífilis e HIV gratuitas.   

O Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo (CATe) ofereceu cadastro para 

vagas de emprego oferecido, realizando 26 atendimentos e 20 encaminhamentos. O Instituto 

Ponte, a Cáritas Brasileira e o Grupo Veredas organizaram uma roda de conversa sobre saúde 

da mulher, e a Cruz Vermelha atuou no reestabelecimento de laços por meio de ligações 

telefônicas para familiares de migrantes que se encontram foram do país. 

Figura 3 -  Mutirão de Serviço para Mulheres Imigrantes 

 

Fonte: CPMigTD/SMDHC 
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Figura 4 -  Mutirão de Serviço para Mulheres Imigrantes 

   

Fonte: CPMigTD/SMDHC 

Como é possível visualizar na figura 5,  64 pessoas participaram desta ação. Deste 

total, 29 pessoas eram angolanas, 11 haitianas, 7 venezolanas, 4 congolesas, 4 bolivianas, 2 

marroquinas, 2 luandenses,  1 burundinês  , 1 peruana, 1 brasileira, 1 sul africana. 1  

burkinabes.  
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Figura 5 - País de origem dos participantes do evento dia 26/03/2022 

Fonte: CPMigTD/SMDHC 

Em relação aos serviços foram oferecidos: Emissão do Cartão SUS, Vacina Covid-19 - 5 

a 11 anos, Vacina Covid-19 - acima de 11 anos, Atualização vacinal - Crianças,Orientação 

médica e testagem de sífilis e HIV,Orientação sobre validação de diplomas (níveis 

fundamental e médio),Orientação sobre cursos de empreendedorismo,Orientações sobre 

ensino superior,Confecção de currículo,Intermediação para vagas de 

emprego,Regularização/emissão de documentos brasileiros (responder à próxima 

pergunta),Reestabelecimento de Laços Familiares (contato com familiares em outros 

países),Atendimento multiprofissional a vítimas de discriminação étnico-racial,Participação 

nas Rodas de Conversa,Atendimento jurídico trabalhista e Atendimento jurídico (outros).  

Como é possível verificar na Figura 6, a maior demanda foi pela Intermediação para 

vagas de emprego (80%), seguida da Orientação médica e testagem de sífilis e HIV (33,8%) e 

Vacina de Covid acima de 11 anos ( Vacina Covid-19 - acima de 11 anos). 
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Figura 6 - Serviços do mutirão solicitados 

 

Fonte:  CPMigTD/SMDHC 

 

Por fim, em relação à demanda por regularização ou emissão de documentos, 

destacou-se a demanda por documentos de naturalização, como mostra a Figura 7. 
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Figura 7 - demanda por regularização/emissão de documentos. 

 

Fonte:  CPMigTD/SMDHC 

Em relação ao desenvolvimento dos serviços da área da saúde, o serviço com maior 

demanda foi a realização da solicitação de Papanicolau. 

 Figura 8 - Serviços oferecidos pela área da saúde 

 

 

Fonte: CPMigTD/SMDHC 
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Figura 9 -  cartaz de divulgação do evento do dia 26/03/2022 

 

Fonte: CPMigTD/SMDHC 


