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INTRODUÇÃO/FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA: Segundo o instituto de Migrações e Direitos
Humanos (2018), o termo migração é empregado para definir deslocamentos de um modo geral,
sendo entrada ou saída de um país, região ou local¹. O ato de locomover-se de um território para
outro em busca de sobrevivência é definido como migração (CAVALHEIRO, 2016). O quadro
crescente de locomoção de pessoas para a América Latina nos últimos anos vem se mostrando
significativo, principalmente no contexto brasileiro onde a cidade de Caxias do Sul vem abrigando
um enorme número de migrantes, os quais buscam inserção no mercado de trabalho local (UEBEL,
2015). A maioria dos migrantes são haitianos e senegaleses, muitos desabrigados, em péssima
situação econômica e social, buscando um recomeço (UEBEL, 2015). Levando-se em consideração
também a maior vulnerabilidade social dessa população, devido aos costumes, hábitos e saúde
diferenciados, a presente pesquisa objetiva verificar o perfil epidemiológico dessa população
migrante da cidade de Caxias do Sul, RS (UEBEL, 2015). MATERIAL E MÉTODOS:
Caracterizado como estudo epidemiológico descritivo, do tipo transversal de censo, avaliou 60
migrantes e seus descendentes vinculados ao Centro de Atendimento ao Migrante (CAM) do
município. Esta pesquisa obteve aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa Sociedade Educacional
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Os indivíduos responderam a um questionário epidemiológico criado pelos

pesquisadores. Os indivíduos foram abordados através de agendamentos prévios ou durante suas
atividades no CAM. RESULTADOS E DISCUSSÕES: O presente estudo revelou maior
prevalência do sexo masculino com 65%, com idade média de 32,6 anos (DP 7,77), em sua maioria
haitianos (75%) e 51,7% relataram ter filhos. Na variável escolaridade 36,7% possuem ensino
médio completo, e quanto à língua, a maioria relatou dominar 3 ou mais idiomas (76,7%). Como
principal motivo da migração, 63,3% relataram ser o trabalho e 51,7% relataram ainda não
trabalhar. O principal fator atrativo para migrações no Brasil são as oportunidades de emprego,
prevalecendo as que necessitam baixa qualificação profissional (UEBEL, 2015). Tanto haitianos
quanto senegaleses enfrentaram dificuldades em relação ao trabalho, onde por vezes as vagas
oferecidas são as de maior desgaste físico e psicológico. CONCLUSÃO: Os dados encontrados no
estudo revelam informações preliminares da população migrante da cidade de Caxias do Sul, RS,
sendo que, de forma geral, esta veio em busca de melhoria na situação econômica, sendo esta uma
população mais sujeita a vulnerabilidade social.
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