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1 Resumo 

 

Moradores de rua, albergues públicos e saúde mental. 

Silva, G. M. 
Santos, I. A. 

Silva, J. C. 
Silva, N. V. A. 

 

Introdução:  O estudo sobre moradores de rua, albergues públicos e saúde mental coloca em 
pauta um tema que ainda é tabu e repleto de estereótipos, dificultando dados reais sobre o 
assunto. Objetivos: Analisar em produções científicas as seguintes variáveis: tipo de 
publicação, número de vocábulos, autoria e gênero, estrutura discursiva dos resumos, tipo de 
pesquisa, estratégias e tipo de análise de dados. Métodos: Foram pesquisadas palavras-chave 
na base de dados LILACS, e encontrados 77 artigos científicos referentes ao tema. Após a 
leitura dos artigos na íntegra, foram incluídas no estudo dez produções pertinentes ao tema 
estudado, com idioma português e espanhol, e realizada a revisão de literatura. Resultados: 
Quanto ao resumo dos artigos analisados, a maioria tem objetivo e conclusão, porém, de 
maneira geral, os autores não apontaram métodos e resultados. Não há relação entre o tipo de 
autoria e o gênero dos autores avaliados. Grande parte dos artigos (50%) tem como tipo de 
estudo relatos de casos, e 50% não tem análise estatística. A maioria dos autores (80%) não se 
adequou às regras quanto ao número de vocábulos. Conclusão: Com uma notável 
necessidade de aprofundamento em estudos referentes ao tema, aproximadamente metade dos 
autores não atendem aos itens exigidos no resumo. Somente três autores optaram pela 
utilização do questionário e, quanto ao gênero, grande parte é do sexo feminino. Já em relação 
ao tipo de autoria, prevaleceu autoria múltipla. 
  

Descritores: Moradores de rua / Situação de rua / Loucura / Saúde Mental / Transtorno 

Mental / Albergues públicos. 

 

2 Introdução 

 

Apesar da dificuldade de conceituar, mensurar e, consequentemente, estudar a 

quantidade de moradores de rua em qualquer lugar do mundo dada exatamente pela falta de 

um endereço fixo, em uma pesquisa realizada em 71 municípios brasileiros, segundo o 

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS, 2008), Foram identificadas 

31.922 pessoas em situação de rua nas cidades pesquisadas vivendo em calçadas, praças, 

rodovias, parques, viadutos, postos de gasolina, praias, barcos, túneis, depósitos e prédios 

abandonados, becos, lixões, ferro-velho ou pernoitando em instituições (albergues, abrigos, 

casas de passagem e de apoio e igrejas). Ressaltamos que o número total é bastante elevado, 

considerando que a pesquisa foi realizada em apenas algumas cidades, e que esta não é 

somente uma realidade brasileira, tampouco restrita a grandes metrópoles.  

Estudos mostram que a imagem estereotipada do louco que grande parte da 



população tem dos moradores de rua veio de civilizações antigas, época em que saúde mental 

já era um grande tabu, e pessoas com esses transtornos, sem nenhum suporte, buscavam na 

rua algum refúgio. Pereira (2008) explica: Uma das principais características do fenômeno 

população de rua é sua contemporaneidade. Apesar de existirem registros de que, em 

praticamente todas as civilizações humanas desde a Antiguidade até os tempos presentes, 

houve pessoas que fizeram da rua o seu lugar de moradia e sobrevivência, essa situação 

aplicava-se, na maioria das vezes, a indivíduos com transtornos mentais, andarilhos, viajantes 

ou exilados.  

A importância do estudo de moradores de rua, albergues públicos e saúde 

mental se dá pela falta de acesso que essas pessoas têm a qualquer tipo de cuidado 

psicológico, pondo em pauta a relação entre morar na rua e problemas mentais, e, 

principalmente, pela falta de interesse de pessoas pertencentes a classes hierárquicas sociais 

mais altas em uma população que só quer ser enxergada. 

Por diversas vezes, a população de rua é caracterizada como doente mental ou 

como portadora de desvio de condutas sociais. Para Mattos e Ferreira (2004), citado por 

Almeida (2011), Morar em residência fixa, trabalhar formalmente e constituir família são 

padrões sociais que caracterizam os indivíduos normais, logo, sem residência fixa, sem 

família e trabalho formal, as pessoas em situação de rua são alvos de investidas ideológicas 

que acentuam suas anormalidades. 

Padrões sociais estes que, apesar de serem direitos garantidos, não 

correspondem à realidade. Conforme Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH, 

2009), Todo ser humano tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar-lhe, e a sua 

família, saúde e bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e os 

serviços sociais indispensáveis, e direito à segurança em caso de desemprego, doença, 

invalidez, viuvez, velhice ou outros casos de perda dos meios de subsistência em 

circunstâncias fora de seu controle.  

É inegável o déficit quando se trata de literatura a respeito da relação entre 

saúde mental, moradores de rua e albergues públicos. O tema quase nunca é abordado e as 

condições às quais são submetidos pouco são questionadas. A inexistência do crivo sobre o 

assunto é de tal grandeza que a sociedade tem a falsa idealização de que morar na rua é 

sinônimo de doença mental e fraqueza. As reflexões sobre a realidade dessa população 

conduzem ao questionamento das circunstâncias que levam uma pessoa a viver nessa situação 

(abandonos, brigas familiares, doenças, perda de emprego, transtornos psicológicos, tragédias 

pessoais, drogas). Essa população torna-se excluída e pouco reverenciada pelos órgãos 

responsáveis, o que a leva a viver em condições sub-humanas. 



O estereótipo reforçado pela sociedade é ocasionado principalmente pela 

notável ausência de informações disponíveis sobre o assunto e também pelas poucas políticas 

públicas que possibilitem o seu enfrentamento. A não satisfação dos direitos básicos dessa 

população ocasiona problemas em sua autonomia e também diferentes tipos de transtornos 

mentais. Não há como medir as chances reais de uma pessoa sair da rua ou se submeter às 

poucas opções de tratamentos existentes, porém se faz necessário um suporte informativo e 

uma psicologia comunitária eficaz, promovendo um aumento desta população nos 

atendimentos de programas sociais já ativos. 

O objetivo geral foi realizar uma revisão de literatura das produções científicas 

publicadas sobre a temática na base de dados LILACS, acessadas pela Biblioteca Virtual de 

Saúde. 

Objetivo específico: 

Especificamente, objetivou-se avaliar as seguintes variáveis: tipo de 

publicação; número de vocábulos; autoria (única, coautoria, múltipla) e gênero (masculino, 

feminino, indefinido); estrutura discursiva dos resumos; tipo de pesquisa; estratégias e tipo de 

análise de dados. 

 

3 Métodos 

 

3.1 Tipo de Estudo   

 

Trata-se de uma revisão de literatura de estratégia documental para a produção 

científica. 

 

3.2 Local do Estudo 

 

Este estudo foi realizado na Universidade São Judas Tadeu, São Paulo, Brasil.  

 

3.3 Procedimentos  

 

Foi realizada uma pesquisa com artigos científicos sobre moradores de rua, 

albergues públicos e saúde mental a partir da base de dados LILACS.  

Não foram utilizados limitadores temporais. 

 

 



3.4 Levantamento dos dados

Para levantamento 

descritores: “moradores de rua, situação de rua, loucura, saúde mental, transtorno mental, 

albergues públicos”, no período de 2004 

Foram incluídos estudos realizados no Brasil e na Espanha com seres humanos, contendo 

textos completos e tema compatível 

A partir desses critérios, foram identificadas 77 publicações pelo título. 

Destes, a partir da leitura do título, sobraram 23 artigos. A primeira seleção 

consistiu em retirar a duplicidade na base de dados, da qual sobraram 12 artigos. Em seguida 

foi realizada a leitura do resumo

compatível com o pesquisado. 

Sobraram 12 artigos, que foram lidos na íntegra

atendiam ao objetivo.  

Ao final do levantamento, totalizaram

Figura 1. Fluxograma sobre os estudos selecionados sobre 

públicos e saúde mental. 

 

 

Descritores: Moradores de rua / 
situação de rua / loucura / saúde 

mental / transtorno mental / 
albergues públicos

CRITÉRIOS DE INCLUSÃO: 

� Estudos relacionados 

à saúde mental dos 

moradores de rua; 

� Estudos com a relação 

entre morar na rua e 

saúde mental. 

.4 Levantamento dos dados 

Para levantamento dos dados no presente estudo, foram utilizados os seguintes 

oradores de rua, situação de rua, loucura, saúde mental, transtorno mental, 

no período de 2004 a 2015, limitados aos idiomas português e espanhol. 

os estudos realizados no Brasil e na Espanha com seres humanos, contendo 

textos completos e tema compatível com o pesquisado.  

A partir desses critérios, foram identificadas 77 publicações pelo título. 

a partir da leitura do título, sobraram 23 artigos. A primeira seleção 

retirar a duplicidade na base de dados, da qual sobraram 12 artigos. Em seguida 

a leitura do resumo e foram excluídos aqueles que não abordavam o tema 

o pesquisado.  

Sobraram 12 artigos, que foram lidos na íntegra, e excluídos aqueles que não 

Ao final do levantamento, totalizaram-se dez artigos científicos. (Figura 1) 

Figura 1. Fluxograma sobre os estudos selecionados sobre moradores de rua, albergues 
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Foram selecionados para 
pesquisa 10 artigos

LILACS: 77 artigos 
encontrados

CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO: 

 

� Artigos referentes ao 
profissional. 
 

 

dos dados no presente estudo, foram utilizados os seguintes 

oradores de rua, situação de rua, loucura, saúde mental, transtorno mental, 

aos idiomas português e espanhol. 

os estudos realizados no Brasil e na Espanha com seres humanos, contendo 

A partir desses critérios, foram identificadas 77 publicações pelo título.  

a partir da leitura do título, sobraram 23 artigos. A primeira seleção 

retirar a duplicidade na base de dados, da qual sobraram 12 artigos. Em seguida 

foram excluídos aqueles que não abordavam o tema 

e excluídos aqueles que não 

artigos científicos. (Figura 1)  

 

oradores de rua, albergues 

Após a leitura do 
título, permaneceram 23 

artigos

Após a retirada de 
duplicidade, permaneceram 

12 artigos

Após a leitura do 
resumo, permaneceram 12 

atigos

Após a leitura na 
Íntegra, permaneceram 10 

artigos.

Foram selecionados para 
pesquisa 10 artigos



3.5 Análise dos artigos 

Após a seleção dos artigos, foi utilizada uma ficha de avaliação de registro, 

atendendo aos objetivos específicos propostos. Esse questionário continha dados pertinentes 

ao tema, autoria, resumo, tipo de estudo, tipo de análise estatística e instrumentos de avaliação 

utilizados. (Apêndice 1).  

 

3.6 Análise estatística 

 

Os dados foram tabulados no programa Excel e apresentados em formato de 

tabelas e gráficos. Foram calculadas a frequência e as porcentagens, bem como aplicado, 

quando possível, o teste qui-quadrado a fim de avaliar se havia ou não a associação entre as 

variáveis qualitativas. 

 

4 Resultados 

 

Não existe associação entre as variáveis apresentadas nos resumos dos artigos 

analisados sobre moradores de rua, albergues públicos e saúde mental. Dos itens que estão 

presentes no resumo, 50% apresentam frase inicial; 60%, objetivos e conclusão; 40%, 

métodos e resultados, e apenas 30% descrevem os participantes. O pressuposto do qui-

quadrado não foi aceito, pois menos de 75% das frequências esperadas são menores do que 

cinco. 

Tabela 1. Distribuição da frequência e porcentagem de apresentação dos elementos nos resumos dos 

artigos avaliados sobre Moradores de Rua, Albergues Públicos e Saúde Mental. 

Apresenta no 
resumo? 

Frase inicial Objetivo Participantes Métodos Resultado Conclusão Total   

Sim 5 50% 6 60% 3 30% 4 40% 4 40% 6 60% 28 46,67% 

Não 5 50% 4 40% 7 70% 6 60% 6 60% 4 40% 32 53,33% 

Total 10 100% 10 100% 10 100% 10 100% 10 100% 10 100% 60 100% 

 

 

Não existe associação significativa entre tipos de autorias da temática analisada 

referente a moradores de rua, albergues públicos e saúde mental e gêneros dos autores. Nas 

autorias múltiplas, 60% das produções são do gênero masculino; e 66,67%, do gênero 

feminino. Já 22,22% são de coautoria. Nos artigos com gênero indefinido, 100% das 

produções são de coautoria. O pressuposto do qui-quadrado não foi aceito, pois menos de 

75% das frequências esperadas são menores do que cinco. 



 

 
Tabela 2. Distribuição da frequência e porcentagem de autoria e gênero dos artigos avaliados 

sobre Moradores de Rua, Albergues Públicos e Saúde Mental. 

Gênero 

Autoria Masculino Feminino Indefinido Total 

  F % F % F % F % 

Única 0 0% 2 11,11% 0 0% 2 6,67% 

Coautoria 4 40% 4 22,22% 2 100% 10 33,33% 

Múltipla 6 60% 12 66,67% 0 0% 18 60% 

Total 10 100% 18 100% 2 100% 30 100% 

 

 

Podemos concluir que não existe associação entre as variáveis das análises 

estatísticas sobre o tema moradores de rua, albergues públicos e saúde mental. Cinquenta por 

cento dos artigos não possuem nenhuma análise estatística, enquanto 30% optaram por uma 

análise mista; e apenas 20%, por análise quantitativa. O pressuposto do qui-quadrado não foi 

aceito, pois menos de 75% das frequências esperadas são menores do que cinco. 

Tabela 3. Distribuição da frequência e porcentagem do tipo de análise estatística sobre 

Moradores de Rua, Albergues Públicos e Saúde Mental. 

  F % 

Quantitativa 2 20% 

Qualitativa 0 0% 

Mista 3 30% 

Sem análise estatística 5 50% 

Total 10 100% 

 

 

A frequência com que os artigos apresentam títulos adequados ou não 

adequados ocorre de maneira estatisticamente igual (Fe= 5. [Xo²= 3,6; Xc²= 3,841]). Pudemos 

constatar que a maioria dos autores não se preocupou em adequar-se às regras. 

    

Tabela 4. Distribuição da frequência e porcentagem de títulos com até 12 vocábulos sobre 

Moradores de Rua, Albergues Públicos e Saúde Mental 

  F % 

Adequado 2 20% 

Não adequado 8 80% 

Total 10 100% 

 

 



 

A maior parte dos estudos é sobre relatos de casos, enquanto não foram 

encontrados artigos com o tipo de estudo experimental/inferencial/ensaio clínico referente ao 

tema estudado. O pressuposto do 

frequências esperadas são menores do que 

Figura 2 – Tipos de estudos dos artigos analisados sobre 

Públicos e Saúde Mental.  

 

Na maioria dos artigos analisados

avaliação, enquanto grande par

do qui-quadrado não foi aceito, pois menos de 75% das frequências esperadas são menores do 

que cinco. 

Figura 3 – Instrumentos de avaliação utilizados nos artigos analisados sobre 

Rua, Albergues Públicos e S

0
0

1

2

3

4

5

6

Estudo experimental / 
Inferencial / Ensaio 

clínico

Estudo transversal / 
Observacional

3

2

0

1

2

3

4

5

6

7

Questionário Escalas ou indíces

A maior parte dos estudos é sobre relatos de casos, enquanto não foram 

encontrados artigos com o tipo de estudo experimental/inferencial/ensaio clínico referente ao 

tema estudado. O pressuposto do qui-quadrado não foi aceito, pois menos de 75% das 

ias esperadas são menores do que cinco. 

Tipos de estudos dos artigos analisados sobre Moradores de R

 

Na maioria dos artigos analisados, não foram utilizados instrumentos de 

avaliação, enquanto grande parte dos que utilizaram optaram pelo questionário. O pressuposto 

quadrado não foi aceito, pois menos de 75% das frequências esperadas são menores do 

Instrumentos de avaliação utilizados nos artigos analisados sobre 

Saúde Mental. 

4

1

5

Estudo transversal / 
Observacional

Revisão de literatura / 
Reflexão teórica

Relato de caso

0

6

0

Escalas ou indíces Testes clínicos Não utilizam Outros

A maior parte dos estudos é sobre relatos de casos, enquanto não foram 

encontrados artigos com o tipo de estudo experimental/inferencial/ensaio clínico referente ao 

quadrado não foi aceito, pois menos de 75% das 

 

Rua, Albergues 

não foram utilizados instrumentos de 

te dos que utilizaram optaram pelo questionário. O pressuposto 

quadrado não foi aceito, pois menos de 75% das frequências esperadas são menores do 

 

Instrumentos de avaliação utilizados nos artigos analisados sobre Moradores de 

Relato de caso



5 Conclusões 

 

Revisando os artigos dentro do tema proposto, concluímos que 80% das 

produções não apresentam a quantidade de vocábulos adequados nos títulos analisados. 

Grande parte dos estudos encontrados trata-se de relato de casos. De modo 

consequente, a maioria dos artigos não utilizou nenhum instrumento de avaliação e, dentre os 

que optaram, três fizeram a utilização de questionários.  

Podemos concluir também que grande parte das autorias é do sexo feminino e, 

de maneira geral, autoria múltipla.  

Em relação ao resumo, aproximadamente metade não atende de maneira 

adequada aos itens exigidos. 

Ao analisar o tema abordado (moradores de rua, albergues públicos e saúde 

mental), foi possível constatar um extremo déficit nos estudos relacionados ao conteúdo em 

questão, dificultando a possibilidade de corroborar as reais dificuldades encontradas dentro 

desta realidade. 
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