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O CONTEXTO DOS IMIGRANTES NA PANDEMIA E SUAS IMPLICAÇÕES PARA A PESSOA IDOSA: BRASIL E MÉXICO 

Os fenômenos migratórios são deslocamentos populacionais relacionados com as dinâmicas
demográficas do local e motivados por fatores de atração e repulsão. Ao longo da história, vários
movimentos migratórios foram e são importantes pois transformam sociedades pela miscigenação e
hibridização cultural. Brasil e México compõem um binômio imigratório importante onde o Brasil recebe
imigrantes e o México exporta emigrantes. A pandemia da Covid-19, além de dizimar milhares de
vítimas, isolar e distanciar pessoas do convívio social, também paralisou a mobilidade humana e os
fluxos migratórios. Levando em conta a necessidade de ampliar e atualizar o conhecimento científico
em descobrir os impactos da Covid-19, emergiu a ideia de refletir sobre o contexto dos imigrantes e sua
relação com a pessoa idosa na pandemia da Covid-19 no Brasil e no México.

Autores: Luciana Mitsue Sakano Niwaa; Erika Adriana Torres Hernándesb; Denise Philomene Joseph van Aanholta; Bárbara Bartuciotti Giustia; Suely Itsuko Ciosaka

Instituições: aEscola de Enfermagem da USP. São Paulo, Brasil; b Facultad de Enfermería y Nutrición. Universidad Autónoma de San Luis Potosí, México.

E-mails: lucianamsn@usp.br;  adriana.torres@uaslp.mx; deaanhol@usp.br; barbaragiusti@usp.br; siciosak@usp.br

INTRODUÇÃO

OBJETIVO

MÉTODOS

RESULTADOS

CONCLUSÃO

No Brasil, houve o fechamento gradativo das fronteiras e a migração interna, cujo impacto abarcou a
população geral e especialmente os idosos, além de comprometer a mobilidade humana internacional.
Dentre os impactos da migração interna pode-se citar o início da pandemia onde houve incentivo a
proteção de pessoas idosas, contudo a iniciativa se transformou em perda da autonomia, em algumas
situações. Outro impacto foi o desemprego que fez com que muitas famílias dependessem
financeiramente da aposentadoria da pessoa idosa. Contudo, a sociedade se mobilizou para ajudar as
pessoas idosas que moram sozinhas ou acompanhadas por outros idosos.

No México as condições das pessoas idosas que permanecem em contextos de alta migração, se
complicaram porque, por um lado, são os chefes das famílias que migraram, condicionando o aumento
da carga de cuidados tanto de sua própria saúde quanto da família dos migrantes.

Refletir a relação entre imigração, envelhecimento e o cenário de pandemia da Covid-19 em especial a
pessoa idosa.

Estudo reflexivo, baseado na literatura científica e em experiências vivenciadas pelas autoras em
relação ao Brasil e ao México. O texto discorre sobre a experiência dos fluxos migratórios do Brasil e do
México considerando os imigrantes, migrações internas e emigração e suas relações, desafios,
oportunidades e repercussões para os idosos diante do cenário de pandemia da COVID-19.

Levando em conta o conhecimento científico em descobrir os impactos da COVID-19, considerar o 

trinômio idosos, pandemia e imigração torna-se de fundamental importância. As perspectivas brasileira 

e mexicana mostram o grande desafio do cuidado aos idosos nos contextos migratórios diante desta 

pandemia; embora cada país tenha suas próprias particularidades, o ponto de convergência é o mesmo 

para ambas as latitudes: promover o cuidado e segurança dos idosos.
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