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O envelhecimento é um processo marcado por algumas alterações, sendo as mais relevantes, no corpo e no modo de viver do
indivíduo, como em relação aos hábitos, rotina e estilo de vida. Essas alterações podem impactar a saúde física e mental,
principalmente quando acompanhadas de uma mudança geográfica, como no refúgio e imigração. Os refugiados e imigrantes
procuram exílio em outro país pois tem a vida ameaçada por questões étnicas, financeiras, religiosas, culturais e políticas,
vendo-se obrigados a buscar um território mais seguro. Com o crescimento global do número de refugiados e imigrantes, os
sistemas de saúde têm recebido desafios que reforçam a necessidade de um atendimento que foque na particularidade
cultural da população atendida. O acesso e a utilização dos serviços de saúde são condições fundamentais para o bem-estar e
acolhimento das populações imigrantes, estando ligados diretamente ao acolhimento prestado no novo país. Dessa forma, as
políticas migratórias efetivas não tratam apenas da permanência desse público no país, mas sim, de criar efetivos que
garantam acesso às suas necessidades específicas e inclusão (Lussi, 2015). A presente pesquisa propõe revisar as políticas
públicas existentes para refugiados e imigrantes idosos, bem como destacar o papel do Estado na adequação dos serviços
públicos.
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A partir da análise dos documentos, entende-se que na cidade de São Paulo existem aparatos específicos a essa população,
como por exemplo o Centro de Referência e Atendimento para Imigrantes (CRAI) e a Lei nº 16.478, que garante o acesso
dos imigrantes aos direitos e serviços públicos. Porém, as práticas exercidas nos serviços de saúde, demandam algumas
especificidades que não são cumpridas, como por exemplo mulheres muçulmanas serem atendidas preferencialmente por
ginecologistas mulheres, devido o seguimento religioso, as quais muitas vezes, para serem assistidas pelo gênero oposto,
precisam de permissão de sua família em vista da exposição do corpo (Lima, 2016). Esse panorama é ainda mais complicado
ao tratar-se de idosos. Numa análise do plano municipal de políticas para imigrantes (2021-2024), não foi encontrado
nenhum dado referente aos idosos. Isto é um complicador, pois na velhice o sentimento de não pertencimento é comum, e
somado à imigração e refúgio, dá margem a invisibilidade social.

Analisar as políticas públicas sobre refúgio e imigração propostas pelo município de São Paulo, visando a identificação e
compreensão dos direitos e medidas protetivas para idosos em condição de refúgio ou imigração.

Foram consultados documentos oficiais disponibilizados no site da prefeitura de São Paulo/SP, como o Plano Municipal de
Políticas para Imigrantes e também o Diagnóstico do Atendimento à População Imigrante no Município e Perfil dos Imigrantes
Usuários de Serviços Públicos, promovido pela Universidade de São Paulo (USP.) Foi feita uma revisão em artigos científicos
como complemento aos documentos consultados com o intuito de analisar a abordagem da cidade no processo de refúgio e
imigração, identificando se há políticas específicas para a velhice.

A capital paulista avançou no âmbito das políticas públicas para refugiados e imigrantes. Entretanto, ao imaginar uma cidade
que atenda as particularidades desses processos, é necessário que o Estado inclua, em sua política, todo o seu público, pois
mesmo com os avanços citados, uma parcela dessa população tem suas necessidades invisibilizadas.
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